
  
 
  
          
                                                                                                                      

สัญญาเลขท่ี …………./………. 
                                                                        สัญญาจางระยะท่ี ………….. 

 

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน 

  

สั ญ ญ า ฉ บั บ น้ี ทํ า ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่ …………………………….… ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  โ ด ย
..............……….………………….…… ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งตอไปสัญญาน้ีจะเรียกวา 
“มหาวิทยาลัย” ฝายหน่ึง กับ 

นาย/นาง/นางสาว........……..………....…….…….....… เกิดเมื่อวันที่…... เดือน……………...… พ.ศ. …….. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………..……………..……..…… ออกให ณ ………………….………….….....… 
วันออกบัตรวันที่…………......….… วันบัตรหมดอายุวันที่………….…..…..… สัญชาติ………..… เชื้อชาติ….…….…. 
อายุ….........…ป ที่อยูปจจุบันเลขที่……..………….…หมูที่................. ถนน….…...…………..……….……..…….…… 
ตําบล/แขวง….……………….......... อําเภอ/เขต………………...........…… จังหวัด..…..……….................……..…. 
รหัสไปรษณีย ….……….......……….โทรศัพทบาน ……….……....….. โทรศัพทเคลื่อนที่ .........……….…………........   
e-mail : ………….…..............................................… ซึ่งตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
อีกฝายหน่ึง 

ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจาง                 
เขาปฏิบัติงานในตําแหนง………………….…….....………….. ระดับ...................... หนวยงาน……...…………….………. 
สวนงาน…………..………………………………….……..…..…….… ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกําหนดอายุสัญญาจาง
เปนเวลา... .....ป ต้ังแตวันที่…..… เดือน…….………..………. พ.ศ. ………. ถึงวันที่……เดือน…….…….….….……. 
พ.ศ . ….….  พนักงานมหาวิทยาลัยจะได รับเงิน เดือนจํานวนเดือนละ . .…………………..….……….บาท 
(…………………………………………………………..………..…………..…..) โดยมหาวิทยาลัยจะจายไมเกินทุกวันทําการ
สุดทายของแตละเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย หักภาษีเงินได และเงิน
ประกันสังคม  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะถูกหักเงินสํารองเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ตามเอกสารกําหนดหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย            
ซึ่งแนบทายสัญญาน้ีและเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

ขอ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใชบังคับในขณะทําสัญญาน้ี และที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนา  

 

 
 

    รูปถาย 
     1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป 
    1 บาท 

ตนฉบับ 

-๒- / ขอ ๔ เพื่อประโยชน... 



-๒- 
 

ขอ ๔ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือยายหนวยงานได  โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางฉบับนี้ไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาหาก
พนักงานมหาวิทยาลัยไดกระทําผิดสัญญาจาง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
วินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๗๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๓) เปนโรคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได 
(๔) ยุบเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน 
(๕) หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ 

     ขอ ๗ เมื่อสัญญาจางฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองชําระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันใดๆ อันมีตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหครบถวนทันที รวมทั้งยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือน
และเงินอื่นใดที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใชหน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกลาวไดทั้งหมด 
 ขอ ๘ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจางฉบับน้ี หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการประพฤติผิดสัญญาและกอใหเกิดความเสียหายตอ
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 ขอ ๙ สัญญาฉบับน้ีเปนสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ ในกรณีที่คูสัญญามีขอพิพาท ใหอยูใน
การพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหง   
สัญญานี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ …………..………………..……………………………… มหาวิทยาลัย 
  (………………………………….…….…...…………..) 
 

                                   ลงชื่อ ……..…….………………..……………………………… พนักงานมหาวิทยาลัย 
  (………………………………….……….…..…………..) 
  

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

 

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

กรณีมีคูสมรส ขาพเจา ……………………………..…………. (คูสมรส)  ขอใหความยินยอมในการทําสัญญาฉบับน้ี 
 

   ลงชื่อ ……….……………………..……………………………… คูสมรส 
    (………………………………………….…...…………..)  



 

 

       
 
                                                                         
 

สัญญาเลขที่ …………./………. 
                                                                            สัญญาจางระยะท่ี ………….. 

 

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน 

  

สั ญ ญ า ฉ บั บ น้ี ทํ า ขึ้ น เ มื่ อ วั น ที่ …………………………….… ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  โ ด ย
..............……….………………….…… ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งตอไปสัญญาน้ีจะเรียกวา 
“มหาวิทยาลัย” ฝายหน่ึง กับ 

นาย/นาง/นางสาว........……..………....…….…….....… เกิดเมื่อวันที่…... เดือน……………...… พ.ศ. …….. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ……………………..……………..……..…… ออกให ณ ………………….………….….....… 
วันออกบัตรวันที่…………......….… วันบัตรหมดอายุวันที่………….…..…..… สัญชาติ………..… เชื้อชาติ….…….…. 
อายุ….........…ป ที่อยูปจจุบันเลขที่……..………….…หมูที่................. ถนน….…...…………..……….……..…….…… 
ตําบล/แขวง….……………….......... อําเภอ/เขต………………...........…… จังหวัด..…..……….................……..…. 
รหัสไปรษณีย ….……….......……….โทรศัพทบาน ……….……....….. โทรศัพทเคลื่อนที่ .........……….…………........   
e-mail : ………….…..............................................… ซึ่งตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
อีกฝายหน่ึง 

ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจาง                 
เขาปฏิบัติงานในตําแหนง………………….…….....………….. ระดับ...................... หนวยงาน……...…………….………. 
สวนงาน…………..………………………………….……..…..…….… ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกําหนดอายุสัญญาจาง
เปนเวลา... .....ป ต้ังแตวันที่…..… เดือน…….………..………. พ.ศ. ………. ถึงวันที่……เดือน…….…….….….……. 
พ.ศ . ….….  พนักงานมหาวิทยาลัยจะได รับเงิน เดือนจํานวนเดือนละ . . …………………..….……….บาท 
(…………………………………………………………..………..…………..…..) โดยมหาวิทยาลัยจะจายไมเกินทุกวันทําการ
สุดทายของแตละเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย หักภาษีเงินได  และเงิน
ประกันสังคม  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะถูกหักเงินสํารองเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ตามเอกสารกําหนดหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย            
ซึ่งแนบทายสัญญาน้ีและเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

ขอ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใชบังคับในขณะทําสัญญาน้ี และที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนา  

 

 
 

    รูปถาย 
     1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป 
    1 บาท 

คูฉบับ 

-๒- / ขอ ๔ เพื่อประโยชน... 



-๒- 
 

ขอ ๔ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือยายหนวยงานได  โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางฉบับนี้ไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาหาก
พนักงานมหาวิทยาลัยไดกระทําผิดสัญญาจาง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวทิยาลัย รวมทั้ง
วินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๗๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๓) เปนโรคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได 
(๔) ยุบเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน 
(๕) หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ 

     ขอ ๗ เมื่อสัญญาจางฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองชําระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันใดๆ อันมีตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหครบถวนทันที รวมทั้งยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือน
และเงินอื่นใดที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใชหน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกลาวไดทั้งหมด 
 ขอ ๘ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจางฉบับน้ี หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการประพฤติผิดสัญญาและกอใหเกิดความเสียหายตอ
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 ขอ ๙ สัญญาฉบับน้ีเปนสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ ในกรณีที่คูสัญญามีขอพิพาท ใหอยูใน
การพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหง   
สัญญานี้ โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ …………..………………..……………………………… มหาวิทยาลัย 
  (………………………………….…….…...…………..) 
 

                                   ลงชื่อ ……..…….………………..……………………………… พนักงานมหาวิทยาลัย 
  (………………………………….……….…..…………..) 
  

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

 

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

กรณีมีคูสมรส ขาพเจา ……………………………..…………. (คูสมรส)  ขอใหความยินยอมในการทําสัญญาฉบับน้ี 
 

   ลงชื่อ ……….……………………..……………………………… คูสมรส 
    (………………………………………….…...…………..) 
 



 

 

ภาระงานแนบทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   
ตําแหนง  นักการอาหาร (โภชนาการ) 

คํานําหนา ........................................ชื่อ......................................................สกุล..................................................... 
หนวยงาน/หลักสูตร ..............................................................สังกัดสวนงาน........................................................... 
จางระหวางวันที่ ........เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........เดือน ...............................พ.ศ. ............ 

 
ลักษณะงานทั่วไป ภาระงาน 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการ
โภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 
ทดลองวิเคราะห วิจัยภาวะดานอาหารของนักเรียนปฐมวัย 
และประชาชน ปญหาโภชนาการดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข
ภาวะโภชนาการของนักเรียนปฐมวัย และประชาชน กําหนด
รายการอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารแกนักเรียน
ปฐมวัย และประชาชน วิ จัยรายละเอียดของโรคขาด
สารอาหาร วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาดสารอาหาร 
ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชาโภชนาการ สงเสริม
การผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ  
ทดลองและจัดทํา สูตรอาหารราคาถูกซึ่ งมี คุณคา ด าน
โภชนาการ เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชน 
และเจาหนาที่ และปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
         มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท หรือ 
ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาท่ีสอดคลองกับงาน
ในสายงาน 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........ ภาระงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 

    
 
ลายมือชื่อ.................................................ผูรับสัญญา  ลายมือชื่อ.....................................................ผูบังคับบัญชา 
    (..............................................................)           (..............................................................) 

 
 
ลายมือชื่อ...................................................พยาน ลายมือชื่อ......................................................พยาน  
      (................................................................)          (................................................................) 
 
 

 


