
 ตนฉบับ 
 
  
          

                                                                                                         
สัญญาเลขที่ …………./………. 

           
สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที…่……………………… ณ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดย..……….…………….……….…… 

ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งตอไปสัญญาน้ีจะเรียกวา “มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่ง 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 “ลูกจางของมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง 

ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางลูกจางของมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงรับจาง               
เขาปฏิบัติงานในตําแหนง……………………………..……….…… ระดับ...................... หนวยงาน……....…………….………. 
สวนงาน…………..…………..…….… ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกําหนดอายุสัญญาจาง เปนเวลา....... ป /........ เดือน 
ตั้งแตวันที่……...เดือน….……....…...……… พ.ศ. ……. ถึงวันที…่... เดือน………...…………. พ.ศ. ……….. 

          

ขอ ๒ ลูกจางของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ตอง 
(๑) ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใชบังคับ

ในขณะทําสัญญาน้ีและที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนา 
(๒) อุทิศเวลา ความเอาใจใส และความสามารถใหกับการปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาฉบับน้ีอยาง

เต็มที่ ตลอดเวลาที่ทํางาน 
 

ขอ ๓ ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะไดรับคาจางเปนรายเดือนจํานวนเดือนละ.............………. บาท 
(…………………….……..………………..……..…..) โดยมหาวิทยาลัยจะจายไมเกินทุกวันทําการสุดทายของแตละเดือน    
และลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได เงินประกันสังคม และเงินสะสมเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

ขอ ๔ ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมเกินสามเดือน ในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองรับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานทุกหน่ึงเดือน         
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหากลูกจางของมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินผลการ
ทดลองการปฏิบัติงานใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลงทันที  การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด   

ลูกจางของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจางใหมไมตองทดลองปฏิบัติงาน เวนแตจะเปลี่ยนตําแหนงใหม 
 

 
 

    รูปถาย 
     1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป 
    1 บาท 

-๒- / ขอ ๕ ในระหวาง... 



-๒- 
 

ขอ ๕ ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยโดยเครงครัดและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ลูกจางของมหาวิทยาลัยถูกกลาวหาหรือสงสัยวามีการกระทําผิดวินัย ใหนําการสอบสวนทาง
วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตระยะเวลาของสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย        
ไมเพียงพอตอการสอบสวนทางวินัย จึงไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

 

ขอ ๖ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหลูกจางของ
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือยายหนวยงานได โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๗ วันและเวลาทํางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๘ สิทธิการลางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
 (๑) ลาปวย 
 (๒) ลาคลอดบุตร 
 (๓) ลากิจสวนตัว 
 (๔) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 (๕) ลาพักผอนประจําป 
 สิทธิการลางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๙ ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออก ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปตามลําดับลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน และตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอนจึงจะถือวาพนจาก
การเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหลาออกโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหน่ึง 
 

ขอ ๑๐ ลูกจางของมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญาจาง เมื่อ 
(๑) ครบกําหนดระยะเวลาการจาง 
(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(๔) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๑ 
 

ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา หากลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 
รวมทั้งวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือดวย
เหตุในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปน้ี  
          (๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

(๒) เปนโรคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได  
(๓) ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบสวนงานหรือหนวยงาน 
(๔) หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนผูที่ศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกมหาวิทยาลัย 
(๘) จงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 
 -๓- / ขอ ๑๑ (๙) ประมาทเลินเลอ... 



-๓- 
 

(๙) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๑๐) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม โดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

     ขอ ๑๒ เมื่อสัญญาจางฉบับน้ีสิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองชําระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันใดๆ อันมีตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหครบถวนทันที และยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง     
และเงินอื่นใดที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัยชดใชหน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกลาวไดทั้งหมด 
 

 ขอ ๑๓ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจางน้ี หากลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่        
หรือละเวน  การปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการประพฤติผิดสัญญาและกอใหความ
เสียหายแกมหาวิทยาลัย  ลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 

 ขอ ๑๔ สัญญาฉบับน้ีเปนสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ ในกรณีที่คูสัญญามีขอพิพาท ใหอยูใน
การพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญาน้ี
โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
 
ลงชื่อ …………..………………..…………………………… อธิการบดี 

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

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ....................................................... เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว
.................................................... และยินยอมใหทําสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

     ลงชื่อ …………………………………………คูสมรส 

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

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



 คูฉบับ 
 
  
          

                                                                                                         
สัญญาเลขที่ …………./………. 

           
สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที…่……………………… ณ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดย..……….…………….……….…… 

ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งตอไปสัญญาน้ีจะเรียกวา “มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่ง 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 “ลูกจางของมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง 

ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปน้ี 
 

ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางลูกจางของมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงรับจาง               
เขาปฏิบัติงานในตําแหนง……………………………..……….…… ระดับ...................... หนวยงาน……....…………….………. 
สวนงาน…………..…………..…….… ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกําหนดอายุสัญญาจาง เปนเวลา....... ป /........ เดือน 
ตั้งแตวันที่……...เดือน….……....…...……… พ.ศ. ……. ถึงวันที…่... เดือน………...…………. พ.ศ. ……….. 

          

ขอ ๒ ลูกจางของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ตอง 
(๑) ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ใชบังคับ

ในขณะทําสัญญาน้ีและที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนา 
(๒) อุทิศเวลา ความเอาใจใส และความสามารถใหกับการปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาฉบับน้ีอยาง

เต็มที่ ตลอดเวลาที่ทํางาน 
 

ขอ ๓ ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะไดรับคาจางเปนรายเดือนจํานวนเดือนละ.............………. บาท 
(…………………….……..………………..……..…..) โดยมหาวิทยาลัยจะจายไมเกินทุกวันทําการสุดทายของแตละเดือน    
และลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได เงินประกันสังคม และเงินสะสมเลี้ยงชีพจาก
เงินเดือนไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

ขอ ๔ ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมเกินสามเดือน ในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองรับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานทุกหน่ึงเดือน         
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหากลูกจางของมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินผลการ
ทดลองการปฏิบัติงานใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลงทันที  การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด   

ลูกจางของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจางใหมไมตองทดลองปฏิบัติงาน เวนแตจะเปลี่ยนตําแหนงใหม 
 

 
 

    รูปถาย 
     1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป 
    1 บาท 

-๒- / ขอ ๕ ในระหวาง... 



-๒- 
 

ขอ ๕ ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยโดยเครงครัดและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ลูกจางของมหาวิทยาลัยถูกกลาวหาหรือสงสัยวามีการกระทําผิดวินัย ใหนําการสอบสวนทาง
วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตระยะเวลาของสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย        
ไมเพียงพอตอการสอบสวนทางวินัย จึงไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

 

ขอ ๖ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหลูกจางของ
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือยายหนวยงานได โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๗ วันและเวลาทํางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๘ สิทธิการลางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
 (๑) ลาปวย 
 (๒) ลาคลอดบุตร 
 (๓) ลากิจสวนตัว 
 (๔) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 (๕) ลาพักผอนประจําป 
 สิทธิการลางานของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๙ ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออก ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปตามลําดับลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน และตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอนจึงจะถือวาพนจาก
การเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหลาออกโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหน่ึง 
 

ขอ ๑๐ ลูกจางของมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญาจาง เมื่อ 
(๑) ครบกําหนดระยะเวลาการจาง 
(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(๔) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๑ 
 

ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา หากลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 
รวมทั้งวินัยและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือดวย
เหตุในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปน้ี  
          (๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

(๒) เปนโรคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได  
(๓) ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบสวนงานหรือหนวยงาน 
(๔) หยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนผูที่ศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกมหาวิทยาลัย 
(๘) จงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 
 -๓- / ขอ ๑๑ (๙) ประมาทเลินเลอ... 



-๓- 
 

(๙) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๑๐) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม โดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

     ขอ ๑๒ เมื่อสัญญาจางฉบับน้ีสิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม ลูกจางของมหาวิทยาลัยจะตองชําระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันใดๆ อันมีตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหครบถวนทันที และยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง     
และเงินอื่นใดที่พึงไดรับจากมหาวิทยาลัยชดใชหน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกลาวไดทั้งหมด 
 

 ขอ ๑๓ ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจางน้ี หากลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่        
หรือละเวน  การปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการประพฤติผิดสัญญาและกอใหความ
เสียหายแกมหาวิทยาลัย  ลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 

 ขอ ๑๔ สัญญาฉบับน้ีเปนสัญญาเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ ในกรณีที่คูสัญญามีขอพิพาท ใหอยูใน
การพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญาน้ี
โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนารมณ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
 
ลงชื่อ …………..………………..…………………………… อธิการบดี 

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

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ....................................................... เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว
.................................................... และยินยอมใหทําสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

     ลงชื่อ …………………………………………คูสมรส 

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

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



 
 

 
 

ภาระงานแนบท้ายสญัญาจ้าง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  สายบริการ  
 

ตําแหน่ง ............................................................... 
 
คํานําหน้า ........................................ช่ือ......................................................สกุล..................................................... 
หน่วยงาน/หลักสูตร ............................................................สังกัดส่วนงาน............................................................. 
จ้างระหว่างวันที่ ........เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........เดือน ...............................พ.ศ. ............ 

 
 

ลักษณะงานทัว่ไป ภาระงาน 
 
ปฏิบัติงานบริการเบ้ืองต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกํากับดูแลและตรวจสอบ ใน
งานด้านต่างๆ  ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานพิมพ์  งานเอกสาร งานเข้าเล่ม  แม่ บ้าน  
พี่เลี้ยง งานช่าง งานเกษตร  งานโยธา งานอาคาร
สถานที่ งานจราจร และรักษาความปลอดภัย งาน
ขับรถ งานล้างรถ งานประจํา ห้องปฏิบัติการ
อาหาร งานประจําห้องปฏิบัติการเนย งานผลิต 
และงานจัดส่ง งานเทคนิคและซ่อมบํารุง และงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
      มีคุณ วุฒิ ระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษา
ตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. ปวส. หรือ
เทียบเท่าในสาขาที่สอดคล้องกับงานในสายงาน 
 
 

1. 
2.  
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........ ภาระงานอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 
 
ลายมือช่ือ.................................................ผู้รับสัญญา  ลายมือช่ือ.....................................................ผู้บังคับบัญชา 
    (..............................................................)           (..............................................................) 

 
 
ลายมือช่ือ...................................................พยาน ลายมือช่ือ......................................................พยาน  
      (................................................................)          (................................................................) 


