เลขที่สัญญาจ้าง..............................

ประเภท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สัญญาจ้างทำงานพนักงานแบบไม่ประจำ(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
ผู้เกษียณอายุ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ทำที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ ……..... เดือน………………... พ.ศ. .............…

หนังสือสัญญาจ้างทำงานฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งอยู่ เลขที่
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 1870/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้
เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับ นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss …………..................…….….………………..………..
อายุ ....... ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่ เลขที่ ………................. หมู่ที่............. ซอย …………........................……………………..
ถนน ……………………………...…. ตำบล/แขวง ………………….....…………..….... อำเภอ/เขต ……………………………..….....
จังหวัด……………………………..….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้ง
สองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตกลงรับจ้างทำงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในตำแหน่ง................................................................. สังกัดงาน/ภาควิชา/โครงการ
……….….………….…………………….........คณะ/สำนัก/สถาบัน……….…......……………………….……......................
สำนักงาน.............................................................................................โดยให้ปฏิบัติงาน เต็มเวลา /
บางส่วนของเวลาโดยใช้เวลา ….... วันทำการ / สัปดาห์ มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง.….. ปี ...… เดือน ……
วัน ตั้งแต่วันที่................................ ถึงวัน ที่ ................................. ในอัตราเดือนละ .………..……………..
บาท (........................................................................................) และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตกลง
เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ข้างต้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

………………….......……………
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้อ 2 ให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประเภทผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
2.1  ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
 มีสิทธิได้รับ ค่าเช่าบ้าน แบบเหมาจ่าย ในอัตราเดือนละ ............... บาท โดยผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการเช่าบ้านจากมหาวิทยาลัยอีก
2.2  ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือใบอนุญาตการทำงาน
 มี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย เกี ่ ย วกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ ่ า หรื อ ใบอนุ ญ าตการทำงาน ทั ้ ง นี้
ไม่เกินปีละ 4,900 บาท* โดยผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือใบอนุญาตการทำงาน จากมหาวิทยาลัยอีก
*หมายเหตุ อ้างอิงตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประกอบกับ กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2558

ข้อ 3 ค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ข้างต้นและค่าเช่าบ้านตามข้อ 2 นี้ จะจ่ายให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นรายเดือน โดยจ่ายให้ในวันทำงานสุดท้ายของเดือน
ข้อ 4 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เต็มกำลังความสามารถของตน และยอมอุทิศเวลาทั้งหมดที่ตกลงไว้ในสัญญานี้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
บังเกิดผลดีที่สุดตามความรู้ความสามารถแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ผู้มีความรู้ความสามารถสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการบริหาร ทั้งที่มีอยู่ในวันทำ
สัญญานี้หรือที่จะมีต่อไปภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ 6 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจะต้องเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษได้จัดทำขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้เปิดเผยได้
ข้อ 7 การลาของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลาของพนักงานที่
มีในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้า

………………….......……………
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้อ 8 ระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ ก่อนกำหนดเวลา
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนี่ง
ข้อ 9 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจเลิกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษได้ ในกรณี
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
9.1. ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย
9.2. จงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
9.3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
9.4. ถูกสั่งลงโทษปลดออก
9.5. ไม่ผ่านการประเมินของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ
10.1. ครบอายุสัญญาจ้าง และไม่มีการต่อสัญญา
10.2. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตาย
10.3. คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกยกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่
น้อยกว่า 1 เดือน ถ้าอธิการบดีเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของมหาวิทยาลัยจะยับยั้งการ
อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยกเลิกสัญญา
10.4. มหาวิทยาลัยบอกยกเลิกสัญญาในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่าผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษมีสุขภาพ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
10.5. มหาวิทยาลัยบอกยกเลิกสัญญาเพราะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่าง
ร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
10.6. ได้รับอนุญาตให้ลาออก
10.7. เลิกจ้างตามข้อ 9
10.8. ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลกำหนดหรือตามเหตุผลและความจำเป็นอื่นที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กำหนด

………………….......……………
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้ประเมินปีละ 1 ครั้งในรอบเดือนตุลาคม
ของทุกปี
กรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง อย่าง
น้อย 2 เดือน
ข้อ 12 เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง
กรณีการจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประเภทผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ตามส่วนที่ควรได้รับเพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง
ข้อ 13 การจ่ายค่าชดเชย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย ค่าชดเชยที่
มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้า
ข้อ 14 ในระหว่างการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ถ้าผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในกำหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิด
จากเหตุสุดวิสัย
ข้อ 15 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา หรือสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจาก
สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวยกเว้นลิขสิทธิ์ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการ
จัดสรรเงินผลประโยชน์อันเกิดขึ้น ตามข้อ 15 นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 16 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

………………….......……………
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษยินยอมที่จะถือปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้ดำเนินคดี
ภายใต้ศาลที่มีเขตอำนาจ
ข้อ 19 คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งคู่สัญญาลงนามกำกับไว้ทุก ๆ แผ่นดังจะกล่าว
ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
…….…….…….………………….……. มหาวิทยาลัย
(ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ)
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