
                                                                                                                                                        

 
 

   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สัญญาจ้างท างานพนักงานแบบไม่ประจ า(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) 

ประเภท  ผู้เกษียณอายุ  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

 
ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

                                                                วันที่ ……..... เดือน………………... พ.ศ. .............… 
 

หนังสือสัญญำจ้ำงท ำงำนฉบับนี้ ท ำขึ้นระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ตั้งอยู่ เลขที่  
126 ถนน ประชำอุทิศ  แขวง  บำงมด   เขต  ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ  10140   โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบุคคล ผู้ได้รับมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีตำมค ำสั่ ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ที่ 1870/2562 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญำฉบับนี้
เรียกว่ำ “มหำวิทยำลัย”  กับ นำย/นำง/นำงสำว/Mr./Mrs./Miss …………..................…….….………………..……….. 
อำยุ ....... ปี ตั้งบ้ำนเรือนอยู่เลขที่ ………................. หมู่ที่............. ซอย …………........................…………………….. 
ถนน ……………………………...…. ต ำบล/แขวง ………………….....…………..….... อ ำเภอ/เขต ……………………………..….....
จังหวัด……………………………..….. ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ”  อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้ง
สองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 มหำวิทยำลัยตกลงจ้ำงและผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษตกลงรับจ้ำงท ำงำนให้กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี ในต ำแหน่ง............................................................................... สังกัดงำน/ภำควิชำ/
โครงกำร ……….….………….……………………………………………………………….….........คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/
ส ำนักงำน.................................................................. ...........................โดยให้ปฏิบัติงำน เต็มเวลำ / 
บำงส่วนของเวลำโดยใช้เวลำ ….... วันท ำกำร/สัปดำห์ มีก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง.….. ปี ...… เดือน …… 
วัน ตั้งแต่วันที่................................ ถึงวันที่ ................. ............... ในอัตรำเดือนละ .………..…………….. บำท 
(............................................................... .........................) และผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษตกลงเข้ำ
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนี้  ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 
 
 

………………….......…………… 
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

เลขที่สัญญำจ้ำง.............................. 



                                                                                                                                                        

 
 

ข้อ 2 ให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ  ประเภทผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ   
2.1  ไม่มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน 
  มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน  แบบเหมำจ่ำย  ในอัตรำเดือนละ ............... บำท โดยผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เกี่ยวกับกำรเช่ำบ้ำนจำกมหำวิทยำลัยอีก 
2.2  ไม่มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำหรือใบอนุญำตกำรท ำงำน 
  มีสิทธิ ได้รับค่ำ ใช้จ่ ำย  เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำหรือใบอนุญำตกำรท ำงำน ทั้ งนี้  

ไม่เกินปีละ 4,900 บำท* โดยผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 
เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำหรือใบอนุญำตกำรท ำงำน จำกมหำวิทยำลัยอีก 

 
 
ข้อ 3 ค่ำจ้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นและค่ำเช่ำบ้ำนตำมข้อ 2  นี้  จะจ่ำยให้แก่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษเป็น

รำยเดือน โดยจ่ำยให้ในวันท ำงำนสุดท้ำยของเดือน 
 

ข้อ 4 ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษสัญญำว่ำจะปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เต็มก ำลังควำมสำมำรถของตน และยอมอุทิศเวลำทั้งหมดที่ตกลงไว้ในสัญญำนี้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
บังเกิดผลดีที่สุดตำมควำมรู้ควำมสำมำรถแก่มหำวิทยำลัย 
 

ข้อ 5 ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมข้อบังคับ ข้อก ำหนด ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ตลอดจน
นโยบำย และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักในกำรบริหำร ทั้งที่มีอยู่ในวันท ำ
สัญญำนี้หรือที่จะมีต่อไปภำยหน้ำ ซึ่งมหำวิทยำลัยอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย  
 

ข้อ 6 ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษจะต้องเก็บรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่ได้รับจำก
มหำวิทยำลัยและข้อมูลต่ำง ๆ ที่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษได้จัดท ำขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้
ไว้เป็นควำมลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยให้เปิดเผยได้ 
 

ข้อ 7 กำรลำของผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรลำของพนักงำนที่
มีในขณะนี้ หรือที่จะมีข้ึนในภำยภำคหน้ำ 
 
 

………………….......…………… 
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

*หมำยเหตุ อ้ำงอิงตำม กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ประกอบกับ กฎกระทรวง 
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2558 
 



                                                                                                                                                        

 
 

ข้อ 8 ระหว่ำงกำรจ้ำงตำมสัญญำนี้ ถ้ำคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีควำมประสงค์จะเลิกสัญญำนี้ ก่อนก ำหนดเวลำ 
คู่สัญญำฝ่ำยนั้นจะต้องบอกกล่ำวเป็นหนังสือให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
มิฉะนั้น คู่สัญญำฝ่ำยนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้กับคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนี่ง 
 

ข้อ 9 ในระหว่ำงกำรจ้ำงตำมสัญญำนี้ มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจเลิกจ้ำงผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษได้ ในกรณี
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
9.1. ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระท ำควำมผิดอำญำโดยเจตนำแก่มหำวิทยำลัย 
9.2. จงใจท ำให้มหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำย 
9.3. ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
9.4. ถูกสั่งลงโทษปลดออก 
9.5. ไม่ผ่ำนกำรประเมินของมหำวิทยำลัย  

 
ข้อ 10 สัญญำนี้สิ้นสุดเมื่อ 

10.1. ครบอำยุสัญญำจ้ำง และไม่มีกำรต่อสัญญำ 
10.2. ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษตำย 
10.3. คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกยกเลิกสัญญำโดยแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่

น้อยกว่ำ 1 เดือน ถ้ำอธิกำรบดีเห็นว่ำจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งำนของมหำวิทยำลัยจะยับยั้งกำร
อนุญำตให้ยกเลิกสัญญำไว้เป็นเวลำไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยกเลิกสัญญำ 

10.4. มหำวิทยำลัยบอกยกเลิกสัญญำในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่ำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษมีสุขภำพ
ไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนต่อไป  

10.5. มหำวิทยำลัยบอกยกเลิกสัญญำเพรำะผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษประพฤติตนไม่เหมำะสมอย่ำง
ร้ำยแรงหรือละทิ้งหน้ำที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

10.6. ได้รับอนุญำตให้ลำออก 
10.7. เลิกจ้ำงตำมข้อ 9 
10.8. ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้ำงตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย กำร

บริหำรงำนบุคคลก ำหนดหรือตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็นอื่นที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ก ำหนด 

 
 
 

………………….......…………… 
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

 



                                                                                                                                                        

 
 

 
ข้อ 11 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษให้ประเมินปีละ 1 ครั้งในรอบเดือนตุลำคม

ของทุกปี  
กรณีท่ีมหำวิทยำลัยประสงค์จะต่อสัญญำจ้ำง  ให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนก่อนสิ้นสุดสัญญำจ้ำง อย่ำง
น้อย  2 เดือน 
 

ข้อ 12 เมื่อสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงมหำวิทยำลัยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญำจ้ำง  
กรณีกำรจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนส ำหรับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ  ประเภทผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ  
มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้ตำมส่วนที่ควรได้รับเพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญำจ้ำง 
 

ข้อ 13 กำรจ่ำยค่ำชดเชย ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย ค่ำชดเชยที่
มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภำยภำคหน้ำ  
 

ข้อ 14 ในระหว่ำงกำรเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ถ้ำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัย ผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้กับมหำวิทยำลัยทุกประกำร ภำยในก ำหนดเวลำที่
มหำวิทยำลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักเงินค่ำจ้ำงหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษมีสิทธิได้รับจำกมหำวิทยำลัยเป็นกำรชดใช้ค่ำเสียหำยได้ เว้นแต่ควำมเสียหำยนี้เกิด
จำกเหตุสุดวิสัย 
 

ข้อ 15 ในระหว่ำงกำรจ้ำงตำมสัญญำนี้  หำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมำ หรือสร้ำงสรรค์ผลงำนขึ้นมำใหม่  ให้ทรัพย์สินทำงปัญญำอันเกิดจำก
สิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ดังกล่ำวยกเว้นลิขสิทธิ์  ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย ส่วนกำร
จัดสรรเงินผลประโยชน์อันเกิดขึ้น  ตำมข้อ 15 นี้  ให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี ว่ำด้วย กำรบริหำรผลประโยชน์อันเกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 

ข้อ 16 ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนเพ่ือให้มหำวิทยำลัยเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ในกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย  

 
 
 

………………….......…………… 
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 



                                                                                                                                                        

 
 

ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษยินยอมที่จะถือปฏิบัติตำม
ค ำวินิจฉัยของมหำวิทยำลัย 
 

ข้อ 18 สัญญำฉบับนี้อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยไทย และข้อพิพำทใด ๆ ที่เกิดข้ึนจำกสัญญำนี้ให้ด ำเนินคดี  
ภำยใต้ศำลที่มีเขตอ ำนำจ 
 

ข้อ 19 คู่สัญญำตกลงกันให้ถือว่ำเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ  ซึ่งคู่สัญญำลงนำมก ำกับไว้ทุก ๆ แผ่นดังจะกล่ำว
ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญำฉบับนี้ด้วย  
 
สัญญำนี้ท ำขึ้นเป็นสำมฉบับมีข้อควำมตรงกัน  คู่สัญญำได้อ่ำนข้อควำมและเข้ำใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลง

ลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

…….…….…….………………….……. มหำวิทยำลัย 
    (ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ) 
 

……………………….…………....…...  ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 
     ( .…………………………….…………. ) 
 

…………………………..………………. พยำน 
     ( .……………………..……..…………. ) 
 

……………………………..……………. พยำน 
     ( .………………………..………..……. ) 
 



                                                                                                                                                        

 
 

ข้อควรรู้และปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 
เอกสารประกอบสัญญาจ้างพนักงานไม่ประจ า / ลูกจ้าง 

 

1. กำรจ้ำงลูกจ้ำงไม่เกิน  6  เดือน  ให้ใช้วิธีจ้ำงเหมำ 
2. ถ้ำต้องกำรจ้ำงเกิน  6  เดือน  หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องเตรียมกำรดังนี้ 

     หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องส่งเงินให้กับมหำวิทยำลัย  1,500  บำท / คน / ปี   
เพ่ือเป็นค่ำ 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- ค่ำบัตรประจ ำตัว 

      (อำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในอนำคตเมื่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลง) 
หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องจ่ำย 
- ค่ำสวัสดิกำรรักษำพยำบำล  7% ในปีงบประมำณ  2556 เป็นต้นไป  

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำสวัสดิกำรรักษำพยำบำล จะประกำศอีกครั้ง 
หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องส่งเงินสมทบ  2 - 3%  ถ้ำพนักงำนแบบไม่ประจ ำ 
 และลูกจ้ำงต้องกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ(อำยุเกิน 60 บริบูรณ์ไม่ 
 สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้) 

3. หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร  ต้องเตรียมเงินไว้ส ำหรับจ่ำยในกรณีเงินชดเชยเนื่องจำกกำร 
เลิกจ้ำงหรือหมดสัญญำจ้ำง 

 
 
 
                      ลงชื่อ........................................... หัวหน้ำหน่วยงำน / หัวหน้ำโครงกำร 
                                  (..........................................) 
 




