
  
 
  
          
                                                                                                                      

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 จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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 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 จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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

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

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

 

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

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

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



 

 

 
ภาระงานแนบทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ    

ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
 

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

 
ลักษณะงานทั่วไป ภาระงาน 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานจัดการ
ภายในสํานักงานและ การบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามแตจะไดรับคําส่ังโดยไมจํากัดหนาท่ี เชน
การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติการรายงานชวย
วางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย การจัดงาน
รับรองและงานพิธีตางๆ การเตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม การจดบันทึกและเรียบเรียงรายงาน
การประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น การทําเรื่อง
ติดต อกับหน ว ยงานและบุคคลต า งๆ  ท้ั ง ในและ
ตา งประเทศ การ ติดตามผลและรายงานผลกา ร
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม  การปฏิบัติตามคําส่ังหรือมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและการ
บริหารหลายดาน เชน งานสารบรรณ งานบริหาร
ทรั พยากร บุคคลงาน จัดระบบงาน  งานบ ริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารอาคารและสถานท่ี งานบริหารการศึกษา     
งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ  งานเอกสาร 
งานระเบียบ แบบแผน  งานรวบรวมขอมูล สถิติ               
งาน สัญญา เปนตน  และปฏิ บั ติหน า ท่ีอื่น ท่ี ได รับ
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
         มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท หรือ 
ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาท่ีสอดคลองกับ
งานในสายงาน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........ ภาระงานอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 
  

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

 
 

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


