
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาเลขท่ี…………/…………….. 
สัญญาจ้างพนักงานพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ท าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันที่……….…เดือน……………..…..…….……….พ.ศ……….…..… 

 
สัญ ญาฉบั บนี้ ท าขึ้ น ระหว่าง  มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ                                

ตั้ งอยู่ เลขที่  1518 ถนนประชาราษฎร์  1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานครฯ 10800                 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว         ต าแหน่ง.       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     .   
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ.….….....................................................…….....….........
อายุ……..…ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่………………...………………………..….ออกให้เมื่อ………........……..…..…..                  
สิ้นสุดเมื่อ……………….……………….……ออกโดยส านักงานเขต………..………………....………..……….....….….……..……. 

อยู่บ้านเลขท่ี……..……………………ตรอก/ซอย………….……………………….ถนน……….………….……..………………..……. 
แขวง/ต าบล………………………………………….………...เขต/อ าเภอ…………………..………………………...……………….…… 
จังหวัด……………………………….………………..โทรศัพท…์……….……….…....………..…..โทรสาร……..….………….….….… 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้/โทรศัพท์มือถือ………..…………………….…………………….………..……ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงท าสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. มหาวิทยาลัย ตกลงจ้างผู้ให้สัญญา เข้าท างานเป็นพนักงานพิเศษ ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง………………………………….……………………สังกัด…………..…………..…………………….…………………………..…… 
ส่วนงาน         คณะวิศวกรรมศาสตร์                       .นับตั้งแตว่ันที ่      1  ตุลาคม  2562                 . 
ถึงวันที ่       30  กันยายน  2563         เป็นระยะเวลา      -      เดือน     1         ป ี  โดยตกลงจ่ายค่าจ้าง 
แก่ผู้ให้สัญญา ในอัตราเดือนละ……..…...........….………..………บาท (….....…....................................................…...) 
ซึ่งเป็นค่าจ้างที่ผู้ให้สัญญารับทราบและยินยอมรับค่าจ้างในอัตราดังกล่ าวจนครบอายุสัญญาจ้างฉบับนี้                          
โดยให้ถือว่าเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่งของอัตราค่าจ้าง  
และให้มีสิทธิได้รับการปรับค่าจ้างกรณีมีการต่อสัญญาจ้าง ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน     
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ผู้ให้สัญญา    
จะต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 
ข้อ 2. ผู้ให้สัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้    

ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
ในกรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม่ หรือกรณีมี                       

ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความของสัญญาหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ซึ่ งมหาวิทยาลัยวินิจฉัยแล้ว
เป็นประการใด ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น



 
 
 
 
 

-๒- 

 
ข้อ 3. ก าหนดเวลาการท างาน การท างานล่วงเวลา และการลา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์      

ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 4. ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักการในการบริหาร ทั้งมีอยู่ปัจจุบัน                           
ในวันท าสัญญาฉบับนี้หรือที่จะก าหนดให้มีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 
ข้อ 5. ผู้ให้สัญญา  สัญญาว่าจะรักษาวินัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด

อยู่เสมอและจะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มก าลังความสามารถ
ของตน และสัญญาว่าจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  และจะไม่ก่อ     
หรือน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายอย่างใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 6. กรณีผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการท างานที่ได้

ตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย หากการฝ่าฝืนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ         
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 7. สัญญาจ้างนี้สิ้นสุดลงเมื่อ 

7.1 ครบระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างพนักงานพิเศษ โดยส่วนงาน/หน่วยงาน    
ต้นสังกัดมีหน้าที่ต้องแจ้งพนักงานพิเศษทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

7.2 พนักงานพิเศษตาย 
7.3 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานพิเศษ โดยแจ้งให้อีกฝ่าย

หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 60 วัน 
7.4 ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
7.5 กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ 8. ในระหว่างการเป็นพนักงานพิเศษ ถ้าผู้ให้สัญญากระท าการใดๆ เป็นเหตุให้เกิด     

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้ให้สัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับมหาวิทยาลัย โดยจะชดใช้
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างหรือเงิน      
อ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาพึงมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่ความ    
เสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 
ข้อ 9. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายินยอมให้มหาวิทยาลัยส่งหรือสับเปลี่ยน

โยกย้ายผู้ให้สัญญาไปท างานในสถานที่ต่างๆ และหรือไปท างานให้บุคคลอ่ืนใด ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ไม่ว่าจะเป็นการประจ าหรือชั่วคราว



 
 
 
 

-๓- 
 

   ข้อ 10. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว  
ก่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ให้ถือว่าทรัพย์สิน                                                                  
ทางปัญญาดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากทรัพย์สิน      
ทางปัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 11. ผู้ให้สัญญาจะจัดหาผู้ค้ าประกัน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

เพ่ือมาท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ให้สัญญา (เฉพาะต าแหน่งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน      
หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
ข้อ 12. สัญญาจ้างฉบับนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
 

ข้อ 13 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน       
และท าความเข้าใจในสัญญาดีโดยตลอดทั้งฉบับแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้                  
เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 

ลงชื่อ…………………………..………………..มหาวิทยาลัย 
 (   รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว  ) 
 ต าแหน่ง     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์          .  

 
 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ให้สัญญา 
(…………………………..……………………..………………) 

         
 

ลงชื่อ………………………………….…………………..พยาน 
(                                                         ) 

                                                                                     

                                                                                         ต าแหน่ง           หัวหน้าภาควิชา                   
 

ลงชื่อ……………………………..………………………..พยาน 
 (               นางดรุณี  ดีเลิศไพบูลย์              ) 

 
                                                                                          ต าแหน่ง           บุคลากร                            
 

ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีคู่สมรส (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ถ้าหากเกิดความเสียหายใดๆ  ข้าพเจ้า             
ขอรบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา 
(....................................................................)



 
 
 
 
 

 
-๔- 

 
ค ายินยอมของคู่สมรส 

 
 ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................................................................... 

หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง......................... 
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด.........................................สัญชาติ......................... 
คู่สมรสของ................................................................ .....................................ได้รับทราบข้อความและข้อผูกพัน 
ตามสัญญาของ..................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.........................................แล้ว 
ยินยอมให้............................................................................. .................................................ท าสัญญาฉบบันี้ได้ 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................คู่สมรสผู้ยินยอม  
(.....................................................................)  

 
 
 
                                                                                     ลงชื่อ……………………………..………………………..พยาน 

 (………………………………………….…………………) 
 
 
 
                                                                                     ลงชื่อ……………………………..………………………..พยาน 

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



 


