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สัญญาเลขที่ ………...................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สัญญาจางทํางาน
พนักงานประจําตามสัญญาจาง
ทําที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วันที่ …....…เดือน ….........……. พ.ศ. .............….
หนังสือสัญญาจางทํางานฉบับนี้ ทําขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตั้งอยูเลขที่ 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 โดย
...........ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล............ ตําแหนง ............รองอธิการบดีฝายบุคคล............ ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว ………………….…...………………….
อายุ ……..…..…. ป ตั้งบานเรือนอยูเลขที่ …………..… หมูที่ ………… ถนน…......................................
ตําบล …...............…………อําเภอ ….................……………… จังหวัด .....................................…………..
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงาน” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มีขอความ
ดังตอไปนี้
ขอ 1 มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานตกลงรับจางทํางานใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในตําแหนง ……..................................................………….. มีกําหนดเวลา
……..….. ป ตั้งแตวันที่ ……...............................………..ถึงวันที่..................................……………….
โดยตกลงคาจางเริ่มตนในอัตราเดือนละ.................บาท (.............................................................)
และใหมีสิทธิไดรับคาจางเพิ่ม ไดรับสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
แตทั้งนี้พนักงานจะตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีทั้งสิ้น
………………………………
พนักงาน
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ขอ 2 พนักงานสัญญาวาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อเปนหลักในการบริหาร ทั้งที่
มีอยูในวันทําสัญญานี้หรือที่จะมีตอไปภายหนา ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 3 พนักงานสัญญาวาจะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต ,
เต็มกําลังความสามารถของตนและยอมอุทิศเวลาทั้งหมดใหกับมหาวิทยาลัย ทั้งจะเสาะแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมหรือกระทําการอื่น ๆ อันเปนการสงเสริมใหกิจการของมหาวิทยาลัยดําเนิน
รุดหนาไปไดอยางรวดเร็วดวยดี และสัญญาวาจะละเวนการรับจางเพื่อประกอบอาชีพอื่นใด
รวมทั้งการกระทําการใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ 4 การลาของพนักงานใหเปนไปตามขอกําหนดมหาวิทยาลัย วาดวยการลาของพนักงาน
ที่มีในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหนา
ขอ 5 กําหนดเวลาทํางานปกติของพนักงาน คือ วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น. เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ 6 การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือ
การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานใหเปนไปตาม ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะเลิกสัญญานี้
กอนกําหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน สําหรับพนักงานตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ และ 90 วัน
สําหรับพนักงานตําแหนงวิชาการ และ ระดับผูอํานวยการกอง หรือ ผูอํานวยการสวน
มิฉะนั้นคูสัญญาฝายนั้นจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
……………………………
พนักงาน
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ขอ 8 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอํานาจเลิกจางพนักงานได ในกรณี
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ คือ
8.1 ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกมหาวิทยาลัย
8.2 จงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย
8.3 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
8.4 ถูกสั่งลงโทษปลดออก
8.5 ไมผานการประเมินของมหาวิทยาลัย
8.6 ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานหลังจากเสร็จจากการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
ขอ 9 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
9.1 ครบอายุสัญญาจาง และไมมีการตอสัญญา
9.2 พนักงานตาย
9.3 คูสัญญาบอกเลิกสัญญาจางตามขอ 7
9.4 มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจางในกรณีที่แพทยปริญญาหรือแพทยที่มหาวิทยาลัย
รับรองไดตรวจและใหความเห็นวาพนักงานมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตอไป
9.5 ครบเกษียณอายุ
9.6 ไดรับอนุญาตใหลาออก
9.7 สิ้นสุดตาม ขอ 8
9.8 ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบหนวยงาน
9.9 ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ 52 ขอ 53 และขอ 54 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
หรือตามเหตุผลและความจําเปนอื่นที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําหนด
ขอ 10 ในระหวางการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ถาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่หรือกระทําดวยประการใด ๆ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
พนักงานยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในกําหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยจะเรียกรองใหชดใชและยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจางหรือเงินอื่นใด
ที่พนักงานมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนี้
เกิดจากเหตุสุดวิสัย
………………………………
พนักงาน
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ขอ 11 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภท
พนักงานไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมใหมหาวิทยาลัยสงหรือสับเปลี่ยน
โยกยายพนักงานไปทํางานในสถานที่ตาง ๆ และหรือไปทํางานใหบุคคลอื่นใดตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรไมวาจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
ขอ 12 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลวกอใหเกิดสิ่ง
ประดิษฐใหมขึ้นมา หรือสรางสรรคผลงานขึ้นมาใหม ใหทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากสิ่ง
ประดิษฐหรือผลงานสรางสรรคดังกลาวยกเวนลิขสิทธิ์ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
สวนการจัดสรรเงินผลประโยชนอันเกิดขึ้น ตามขอ 12 นี้ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา
ขอ 13 คูสัญญาตกลงกันใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งคูสัญญาลงนามกํากับไวทุก ๆ แผน
ดังจะกลาวตอไปนี้เปนสวนหนึ่งแหงสัญญาฉบับนี้ดวย คือ
13.1 Job Description
13.2 บันทึกขอตกลงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
13.3
13.4
13.5
สัญญานี้ทําขึ้นสามฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ …………………………………………...มหาวิทยาลัย
(….....ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล..…..)
ลงชื่อ ………………………………………......พนักงาน
(…….……………………………………..)
ลงชื่อ ……………………………………………พยาน
(...............................................…)
ลงชื่อ ……………………………………………พยาน
(…………………………………………...)
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