
ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ 

กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   เกิดวันที่…………….. เดือน…………………………….พ.ศ…………… ต าบล……………………………..อ าเภอ…………….…………… 

   จังหวัด……………………………………..  สัญชาติ…..ไทย…..     เชื้อชาติ…..ไทย…..    ศาสนา…..พุทธ…… 

2.  สถานภาพ                 โสด         แต่งงาน       ม่าย          หย่าร้าง       แยกกันอยู่ 

3. ชื่อคู่สมรส………………………………………………….. สกุลเดิม………………………………………อาชีพ……………….………………. 

4. ชื่อบิดา……………………………………………………………..…………………………อาชีพ……………………………………..……………. 

   ชื่อมารดา………………………………………………………..……………………………อาชีพ……………………………………..……………. 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่………………………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………………………………………. 

   อ าเภอ…………………………………….. จังหวัด………………………………………….. โทรศัพท…์………………………………………… 

6. อุปสมบท ณ วัด ……………………………………………………………………..เมื่อ……………………………………………………………. 

7. รับราชการทหาร/ต ารวจ กองประจ าการ  สังกัด…………………………………………………………………………………………….. 

    เมื่อ………………………………………………………………..ปลดเมื่อ…………………………………………………………………………….. 

8. ความรู้พิเศษ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ประวัติการท างานที่อ่ืนมาก่อน  (หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา) 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. สอบได้ในต าแหน่ง…………นายแพทย์………………ล าดับที…่…………..…………ประกาศผลเมื่อ…………….……..……….…. 

11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                               (ลงชื่อ) ................................................................  ผู้รายงานตัว 

                                                              (นาย/นาง/นางสาว.....…................……........................) 

                วันที่……1….เดือน…เมษายน….พ.ศ. 2557 
 

 

 



แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 
 

เขียนที่……คณะแพทยศาสตร์ มอ... 
                                                                     วันที่…1….เดือน…เมษายน….พ.ศ. 2557 

 

                         ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………..………..………เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง ……นายแพทย์……. สังกัด....……………..…………..…คณะแพทยศาสตร์ ….. กรม.. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ   
และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ แก่  
  1. ……………………………………………………..………..………เกี่ยวข้องโดยเป็น.................………… 

2. ……………………………………………………..……..…………เกี่ยวข้องโดยเป็น.................………… 
  3. ……………………………………………………..………..………เกี่ยวข้องโดยเป็น.................………… 
  4. ……………………………………………………..……………..…เกี่ยวข้องโดยเป็น.................…………  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี………………….หมู่ที…่…...  ถนน………………….……….………..ต าบล/แขวง……………….…….
อ าเภอ/เขต……………..…….จงัหวัด ………………..…….  รหัสไปรษณีย์……………….…  โทรศพัท์………………….………… 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………….………………..ผู้แสดงเจตนา 
                (…………………………………….) 
 

      (ลงชื่อ)………………….……………………..พยาน 
                  (นางสินีพร  เชียงสอน) 
 

(ลงชื่อ)…………………….…………………..พยาน 
                   (นายอัสอารี  สะหนิ) 
 

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว 
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
     (......................................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 
วันที่................................................. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่
ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.......................................... ซึ่งให้........................................................................ 
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือพิเศษเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ 
 
      (ลงชื่อ)……………………………….………..ผู้แสดงเจตนา 
                (…………………………………….) 
 

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว 
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
     (......................................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 
วันที่................................................. 
 



 

 

แบบค าขอรับเงินเดือน/เงินสวัสดิการ ผ่านธนาคาร 
 

งานการเงิน  กองคลัง   ส านักงานอธิการบดี 

                                                                                   วันที่ ....1... เดือน .....เมษายน.....  พ.ศ.  2557 
 

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 ข้าพเจ้า ............................…........................................... ต าแหน่ง ...….........…นายแพทย์……............. 

ภาควิชา/กอง .............…………………………………………………………...... คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อยู่บ้านเลขท่ี ..................................... ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ 

อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด...............................…............ รหสัไปรษณีย์ .............…................... 

โทรศัพท์ ..................................................................... 
 

            ข้าราชการ  เลขที่ .....................วันที่ออกบัตร..........................วันที่หมดอายุ ................................ 

บัตร           ลูกจ้าง      เลขที่ .....................วันที่ออกบัตร..........................วันที่หมดอายุ ................................ 

                ประจ าตัวประชาชน  เลขท่ี ..................................................... 

 

 มีความประสงค์ขอรับเงินผ่าน     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  เลขที่บัญชีเงินฝาก  ............................................................................ 

 

                                                               (ลงชื่อ) ................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                    (.........................................................................) 

 

หมายเหตุ   1.  กาเครื่องหมาย  X  ในช่อง     ช่องใดช่องหนึ่ง 

 2.  แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

 

 

 

 



 

ใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
 

                                                                                   วันที่ ....1... เดือน .....เมษายน.....  พ.ศ.  2557 
 

เรียน   หัวหน้างานคลัง 
 

 ข้าพเจ้า ................................................รหัสบุคลากร............... บรรจุเข้าท างานในคณะแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ...1  เมษายน  2557....  ในต าแหน่ง..…นายแพทย์….  สังกัด ….………………………….……. คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ข้าพเจ้าขอแจ้งรายชื่อบุคคลในครอบครัวที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกตามพระราชกฤษฎีกา  

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุตรที่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

โดยสิทธิของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1. ชื่อ-นามสกุล บิดา ................................................  วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

2. ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................  วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

3. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ............................................  วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

4. ชื่อ-นามสกุล บุตร 1 .............................................  วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

    ชื่อ-นามสกุล บุตร 2 ............................................. วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

    ชื่อ-นามสกุล บุตร 3 ............................................. วันเดอืนปีเกิด......................HN รพ.สงขลานครินทร์....................... 

5. ข้าพเจ้าขอโอนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เข้าบัญชีเงินฝาก  
 

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

  เลขที่บัญชีเงินฝาก  ............................................................................ 

 

 

                                                               (ลงชื่อ) ................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                    (.........................................................................) 

 

หมายเหตุ   แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

 

 



สมาชิกเลขที่............................... 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

( / ) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ    (   ) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้    (   ) พนักงานเงินรายได้ 
  

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

เรียน  คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
        บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
ตําแหน่ง.......นายแพทย์.........................หน่วยงาน/ภาควิชา..............................................คณะ/กอง....คณะแพทยศาสตร์............ 
โทรศัพท์......................................วันเริ่มงาน (วัน/เดือน/พ.ศ.).....1 เมษายน 2557......วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................... 
เลขที่บัตรประชาชน      ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย 
 1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุน และสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ 
 2. ในการนําส่งเงินสะสมของข้าพเจ้าเพื่อส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการนําส่งตามอัตราที่กําหนดใน
ข้อบังคับกองทุน โดยหักจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทุกๆ เดือน 
 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้าขอระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นของข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

                3.1    ชื่อ..........................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจํานวน.......................% 
ที่อยู่...........................................................................................................................ความสัมพันธ์.............................  

                3.2    ชื่อ..........................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจํานวน.......................% 
ที่อยู่...........................................................................................................................ความสัมพันธ์.............................  

                3.3    ชื่อ..........................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจํานวน.......................% 
ที่อยู่...........................................................................................................................ความสัมพันธ์.............................  

           รวมท้ังสิ้น 100% 
 

 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และสัดส่วนของผลประโยชน์ตามข้อ 3 ข้างต้นนั้นจะกระทําโดยแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน 

5. โปรดทําเครื่องหมาย X หน้าแผนการลงทุนที่ต้องการ เพียง 1 แผนการลงทุน หากไม่เลือกแผนการลงทุนมหาวิทยาลัยจะ
ให้อยู่ที่แผนการลงทุนที่ 1 (ความเสี่ยงต่ํา) 
 

ใส่เครื่องหมาย แผนการลงทุน 
 1 ตราสารหนี้ 100%                                (ความเสี่ยงต่ํา) 
 2 ตราสารหนี้ 80%  หุ้น 20%                    (ความเสี่ยงปานกลาง) 
 3 ตราสารหนี้ 60%  หุ้น 40%                    (ความเสี่ยงสูง) 

 
 

       ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร 
            (..................................................) 
 

 คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาใบสมัครท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่................................................. 
 

 

 ........................................................   ....................................................... 
 (.....................................................)   (....................................................) 
            กรรมการกองทุน                กรรมการกองทุน 

 

หมายเหตุ :  จากข้อ 2  การส่งเงินสะสมสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ปีละ 1 คร้ัง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน 
 ในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี และการเปล่ียนแปลงจะมีผลในเดือนตุลาคมของปีนั้นๆ 

- อายุสมาชิกไม่เกิน 2 ปี นําส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 
- อายุของสมาชิกครบ 2 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ครบ 5 ปี นําส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-4    
- อายุของสมาชิกครบ 5 ปี หรือมากกว่า นําส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-5 

จากข้อ 3  สัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันต้องเท่ากับ 100% กรณีไม่ได้กําหนดสัดส่วนไว้ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์
ได้รับในสัดส่วนที่เท่ากัน 



แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

 ข้อมูลนายจ้าง ส าหรับเจา้หนา้ที ่

ชื่อสถานประกอบการ     คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
เลขที่บัญชี      10 - 9000327 - 7 เลขที่บัตรประกันสังคม 
ล าดับที่สาขา   900009  
วันท่ีผู้ประกันตนเขา้ท างาน .............................................................  
ประเภทการจา้ง รายวัน   รายเดือน อื่น ๆ (ระบุ) .........  

ข้อมูลผู้ประกันตน 

1. ชื่อ นาย นางสาว นาง .................................... ชื่อสกุล ...........................  
2. เพศ ชาย หญิง 
3. สัญชาติ     ไทย 
4. เกิดวันท่ี………..เดือน .................................................................. พ.ศ. ...............................  
5. เลขประจ าตัวประชาชน 

6. สถานภาพครอบครวั 
  1. โสด 2.  สมรส 3.  ม่าย 4.  หย่า 5.  แยกกันอยู ่
  ไม่มีบุตร มีบุตรอายุไมเ่กิน 6 ปี จ านวน ......... คน ล าดับที่ 1 เกิดปี พ.ศ. 
      ล าดับที่ 2 เกิดปี พ.ศ. 

7. ส าหรับคนต่างดา้ว ใหก้รอกข้อความ ดังนี้ เอกสารที่แนบ 
ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าว เลขที่ ........................................................ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
หนังสือเดินทาง (PASSPORT)  เลขที.่....................................................... ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ใบอนุญาตท างานคนตา่งด้าว (WORK PERMIT) เลขที ่............................................  ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
อื่น ๆ ระบ ุ............................................................................................... ส าเนาหนังสือเดินทาง 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทกุประการ ส าเนาใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 

ลงชื่อ ....................................................... นายจา้ง อื่น ๆ ..........................................  
( ....................................................... ) 

วันท่ี.........................................................  

ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล 

8. ขอเลือกสถานพยาบาลประกันสังคม  รพ.สงขลานครินทร์  (ผู้ประกันตนเป็นผู้เลือกสถานพยาบาล) 
หากไม่สามารถจัดสถานพยาบาลที่เลือกให้ได้ ขอเลือกสถานพยาบาลส ารองคือ 

ล าดับที่ 1 ชื่อ  ............................................................................................ หรือ 
ล าดับที่ 2 ชื่อ  ............................................................................................  

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ประกันตน  ........................................................  
( ....................................................... ) (ผู้รับแบบ) 

วันท่ี       1      เมษายน   2557..................  วันท่ี .................................................  
ค าแนะน า 1. ผู้ลงช่ือรับรองข้อมูลผู้ประกันตนเป็นผูมี้อ านาจกระท าการผูกพันบริษัทหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ 

2. กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี มากกว่า 2 คน ให้กรอกปี พ.ศ. เกิดเพียง 2 คน ตามล าดับการเกิดก่อนหลังที่มีชีวิตอยู่ 
3. การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อส านักงานประกันสังคมให้แจ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วนัที่รับลูกจา้งเข้าท างาน 
4. เม่ือข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลง ใหแ้จ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานประกนัสงัคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยน ถ้าแจ้ง 

ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย 
  

สปส. 1 - 03 

 



สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
Prince of Songkla University Employment Contract  (For Foreign  employees) 

 

สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น เม่ือวันที่…..1..…เดือน……เมษายน…...พ.ศ….2557…   ณ   คณะแพทยศาสตร ์ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  โดย  ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ    ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ทรัพยากรมนุษย์   ผู้รับมอบอ านาจจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์   ตามค าสั่งคณะแพทยศาสตร์  ที ่0197/2555 ลงวันที ่
18 กรกฎาคม 2555   และรับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร ์ ที ่0995/2555   ลงวันที่ 1  มิถุนายน  2555      ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า    “ผู้ว่าจ้าง”     ฝ่ายหนึ่ง   กับ               
นาย/นาง/นางสาว………………………………….....เกิดวันที่.........เดือน.………………....พ.ศ……........อายุ……......ปี     
อยู่บ้านเลขที่…..……….ซอย…….ถนน……….…………..ต าบล..................…อ าเภอ.....................จังหวัด...……….....   
ชื่อสามี/ชื่อภรรยา.....................................................….............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง 

This contract is signed on (date)………..…………..……………………..……..………. 
at……………………………by two parties :  Prince of Songkla University hereinafter referred to as ‘employer’, 
and  Mr. / Mrs. / Ms. (first name) ………………………………..(last name)…………………………………..………. 
born on (date)…………………….…………aged………………years, residing at address (number, 
road,district,province)……………………………………………………….….…………………...………………….… 
(Name of spouse, if applicable, Mr./Mrs………………………..…………………………………), hereinafter 
referred to as ‘employee’. 
 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
The two parties consent to the following agreement. 

 
  ข้อ  1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าแหน่ง…
นายแพทย์… อัตราค่าจ้าง เดือนละ 22,000..บาท ในคณะ/หน่วยงาน…คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มีก าหนดเวลา…3...…ปี....-......เดือน…-….วัน   นับตั้งแต่วันที…่1….เดือน…,เมษายน.....พ.ศ…2557…. ซึ่งเป็นวันเริ่ม
ปฏิบัติงานเป็นต้นไป ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์และผูร้ับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานดังกล่าวตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้  
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง…………………………………………….. 
Employee’s signature…………………………………………… 

 
 



- 2 - 
  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว    หากผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในต าแหน่ง และคณะ/หน่วยงานเดิมต่อไป  อีกตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถอืว่าสัญญาฉบับนี้มีผล ใชบ้ังคับและผูกพันคูส่ัญญาต่อไปทกุประการ ภายใต้ข้อก าหนด
และเง่ือนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดโดยให้ถือว่าข้อก าหนดและเง่ือนไขการจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับ
นี้ด้วย 

No.1 The employer agrees to hire the employee as a university employee for  the position of 
……………………………………with the monthly salary of………..……baht at  (faculty/ 
department)………………………………….…………of Prince of Songkla University for the duration of 
………years….....months……….days, starting from (date)….…………………in accordance  with the Prince of 
Songkla University Regulations on Personnel Administration. The employee agrees to  work in the position, for 
the salary, and for the period stated above, and in accordance with the attached documents, which are 
considered part of this contract. 

If, on completion of the employment for the duration stated above,the employer agrees to 
hire the employee for a further period in the same position and at the same department/faculty for the same 
duration, the employer and the employee agree to comply with       the conditions of this contract in 
accordance with the regulations, the employment conditions and exigencies which may arise. 

 

ข้อ  2  ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้
บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถของผู้รับจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรจะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจน
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฎิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน จะ
รักษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด ทั้งที่ใช้อยู่ในวันท าสัญญานี้ และที่จะมีประกาศใช้ขึน้ใหม ่ และจะถือว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ   ข้อก าหนดดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

No. 2 For the entire duration of the employment under this contract the        employee agrees 
to devote all his/her time to performing his/her duty with the utmost           efficiency, honesty and 
perseverance, to strictly comply with all the orders given and          assignments set by his/her supervisor, not 
to conduct him/herself to the detriment of the          employer, to be governed by all the regulations, rules, 
codes of practice and the stipulations         made by the Personnel Administrative Committee of the Prince of 
Songkla University for this contract, and any new regulations that might be stipulated in the future, and to 
agree that all the aforementioned rules, regulations and codes of practice are a part of this contract.   
 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง…………………………………………….. 
Employee’s signature…………………………………………… 
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  ข้อ  3 ในกรณีทีผู่้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2    หรือในกรณีทีผู่้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏบิัติงานต่อไป หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรือ
ละทิ้งหน้าทีไ่ปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าจ้างทรงไว้    ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้เม่ือใดก็ได้ และหรือหากมีความ
เสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่ ผู้รับจ้างไม่ปฏบิัติตามสัญญาผู้รับจ้างยินยอมรับผดิชดใช้ทั้งสิ้น 

 No. 3 In cases in which the employee violates the agreement stated in No. 2, or the employer 
considers the employee not capable of carrying out his/her duties, or is not  suited to perform his/her duties, 
or behaves inappropriately, or does not carry out his/her duties without good reason, the employer has the 
authority to terminate the employment at any  time, and in the case of any loss caused by the employee’s 
non-compliance with the contract, the employee agrees to compensate for such loss. 
 
  ข้อ  4 หากผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

 No. 4 In cases in which the employee is deemed to be responsible for the loss he/she agrees 
to compensate the employer in cash. 
 
  ข้อ  5 เงินที่จะชดใช้เปน็ค่าเสียหายตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะช าระให้ทั้งหมดภายในก าหนด 30  
วัน  นับจากวันไดร้ับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ช าระให้ภายในก าหนด หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี ้ จะโดยความ
ยินยอมของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ตามผู้รับจ้างยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ช าระอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย 

 No. 5 The employee agrees to pay any compensation due within 30 (thirty) days of a date 
determined by the employer. In cases in which the employee does not pay the  amount stipulated within the 
aforementioned period, or does not pay the full amount,  irrespective of consent given by the employer, the 
employee’s agrees to be charged interest for   the unpaid amount at the rate of 15% per annum. 
 
  ข้อ  6 ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามข้อ 3 และข้อ   4  ในกรณีทีผู่้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอัน
สมควรที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด  เพราะไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง  ความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือมิได้เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้รับจ้าง 

 No. 6 The employee is not obliged to pay compensation referred to in No.3 and No.4 in 
cases where the employer considers that the loss or damage was not intentional nor caused through the 
employee’s negligence, but was caused by factors deemed uncontrollable. 
 
 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง…………………………………………….. 
Employee’s signature…………………………………………… 
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  ข้อ  7 ในกรณีทีผู่้รับจ้างมีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดทีผู่้รับจ้างจะพึงได้รับจากทางราชการได ้

 No. 7 In cases in which the employee is obliged to compensate for damage or loss in 
accordance with this contract the employee agrees to the employer deducting the amount  owed from his/her 
salary or any income the employee is entitled to receive from the employer.  
 
  ข้อ  8  ในการท าสัญญานี ้ผู้รับจ้างได้จัดให…้………………….....................……ท าสัญญาค้ าประกัน
การปฏิบัติงานและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว 
  No. 8 In association with this contract, the employee has arranged for  
(Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………….to sign the Guarantor’s Contract which 
guarantees that he/she takes responsibility for any damage or loss the employee may cause. 
 
  ข้อ  9  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน 
ให้ใช้ข้อความภาษาไทยใช้บังคับ 
  No. 9 This contract is rendered in two languages, a Thai version and an English version. In 
the case concerning the interpretation of the content, both parties agree to comply with the content as 
determined in the Thai version. 
 

 
  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้  3  ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ว่าจ้างถือไว้ 2 ฉบับ   และผูร้ับจ้างถือไว้ 1 ฉบับ 

 This contract is produced in triplicate containing the same contents, two copies are held by 
the employer and one copy is given to the employee. 

 
  ผู้รับจ้างได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 The employee has read and thoroughly understood the terms and conditions of this contract, 
and he/she considers it correct and in accordance with its intended purposes. He/she therefore agrees to 
sign this contract.   

 
 
 

 
ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง…………………………………………….. 
Employee’s signature…………………………………………… 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้รับจ้าง 
     Signature                                    employee 

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

ลงชื่อ.............................................................ผู้ว่าจ้าง 
     Signature                               employer 

                 (ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ) 
         รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์   
           ปฏบิัติราชการแทน คณบดคีณะแพทยศาสตร ์
 

ลงชื่อ.............................................................พยาน 
     Signature                               witness 

                 (……นางสินีพร  เชียงสอน…….) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยาน 
     Signature                                      witness 

                 (……นายอัสอารี  สะหน…ิ..…) 
 
  ข้าพเจ้า......................................................................................................................... 
คู่สมรสของ................................................................ยินยอมให้................................................................ท าสัญญา
ฉบับนีไ้ด ้
  Part A (To be completed by the spouse of a married employee) 
 My name is ………………………………….……….the spouse of ………………………………  I give 
consent to ………………………………. to sign this contract. 
 

ลงชื่อ................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
     Signature                 spouse 

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

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
     Signature                            witness 

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

ลงชื่อ........................................................พยาน 
     Signature                           witness 

                (………….……..……………………) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญานี ้
Part B (To be signed by an employee who is not married) 
I hereby verify that I am single/widowed/divorced at the time of signing this contract. 
 
 
 
     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับจ้าง 
     Signature                            employee 
         (…………………………………..………) 
 
 
 

หมายเหตุ 1.    กรณีเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคนไทย  
                                  ให้กรอกข้อความเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาไทย 

        2.    กรณีเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคนต่างประเทศให้กรอกทั้งข้อความ 
                    ที่เปน็ภาษาไทยและที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 

Note: 
      1.  The contract for Thai employee must be filled out in Thai only. 
      2.  The contract for Foreign employee must be filled out in both Thai and English. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงาน 

Agreement to Job Description 
 

ภาระงานที่มอบหมายให้  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 
ปฏิบัติงาน แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับลงวันที่ …1 เมษายน 2557… 
 

The following is the job description of……………………………………………….……………..   
in accordance with the attached Employment Contract of the Prince of Songkla University dated 
………………………………………….  
 

 
 
 
 

 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง…………………………………………. 
Employee’s signature   
 
หมายเหตุ  1. ภาระงานเป็นข้อตกลงระหว่างคณะ/หน่วยงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะต้องใช้ 

         ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      2. การกรอกรายละเอียดในภาระงานให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มฉบับนี้  หรือ 
          ท าเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาโดยให้ระบุจ านวนแผ่นของเอกสารเพิ่มเติมด้วย 
          และผู้รับจ้างต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบับ 
 
Notes:     1. The job description agreed to by both the faculty / department and the 
                     employee will be incorporated in the employee’s performance appraisal. 
                 2. The job description must be specified in detail on this form or in a separate 

         document using the same format.  It should be attached to the contract, 
         indicating the number of pages added with the employee’s signature on every  
         page. 

 
 



สัญญาค ้าประกัน 
Guarantor’s Contract 

 

เขียนที่……….…คณะแพทยศาสตร์  ……………… 
             Signed at……………………..…..……….……….. 

วันที่……..….เดือน……………..........พ.ศ……2557……..… 
  Date……………………………………………………………         

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………….…………..………………………….……………………….   
เกิดเมื่อวันที่………เดือน……………………….พ.ศ………….อายุ……….…ปี อาชีพ………….…………….…….……………
อยู่บ้านเลขที่………………….………ซอย…………….………ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………….………
อ าเภอ/เขต…………………จังหวัด…………….…………ชื่อสามี/ชื่อภรรยา……………………..……………………. 
เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น………..…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”  ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันให้
ไว้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ดังข้อความต่อไปนี้ คือ 
  I,(Mr./Mrs./Ms……………………..……………………………………………………..……   born on 
(date)………………..………aged…….….…years, whose occupation is…………..………......, residing at 
address (number, road, district, province) ………………………………………….………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………….……………………………………………. 
(Name of spouse, if applicable, Mr./Mrs…………………………………….…………………………………………..) 
am related to the contract signatory as………………….……………….……………….I, hereinafter referred to as 
‘guarantor’, agree to sign this contract with the Prince of Songkla University and accept the   obligation 
specified below. 
 
  ข้อ 1 ตามที่……………………….……..…………………ได้ท าสัญญาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ท าสัญญาไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    เม่ือวันที…่1...เดือน…เมษายน..…
พ.ศ…2557.. นั้น  ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว จึงขอท าสญัญาค้ าประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่า  ถ้า………………………..……………………………   ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ 
ก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ตามความรับผิดชอบของ………………..………………
ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ้าง………..………….……………………..…………………… 
เป็นพนักงาน ในต าแหน่ง และคณะ/หน่วยงานเดิมต่อไปอีก ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพียงแต่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกนัทราบ ก็ให้ถือว่าผู้ค้ าประกัน   
 
 
ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน……………………………………… 
Guarantor’s signature………………………………………… 
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ตกลงยินยอมที่จะค้ าประกัน…….……………………………………….…………………………ต่อไปตามช่วงระยะเวลา 
ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ผู้ค้ าประกันได้แจ้งการทีจ่ะไม่ค้ าประกนัต่อไปเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ทราบก่อนครบก าหนดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน  และถ้า……..….………..……..……………ผิดสัญญาดังกล่าวด้วย
ประการใด ๆ ก็ด ีข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามความรับผิดชอบ ของ…………………... 
…………………………………………….….ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 

 No.1 As Mr./Mrs./Ms……………….………….………………………has agreed to work as an 
employee for the Prince of Songkla University and has signed the employment contract with the Prince of 
Songkla University on (date) …………………..….…………………, I have read and fully understood the terms 
and conditions of the contract and thus agree to sign this guarantor’s contract.  If     Mr./Mrs./Ms. 
………………..……….……….………fails to comply with any terms of the contract, I am obliged   to 
compensate for any damage or loss for which Mr./Mrs./Ms…………….....……………………....……………..… 
is held responsible in accordance with the contract he/she has signed.  

 In the case in which the Prince of Songkla University agrees to employ  Mr./Mrs./Ms. 
……………………………………....……………… for a further period in the same position and at the same 
department/faculty, the Prince of Songkla University will inform me in writing. It will be assumed that I will 
continue to act as the guarantor for  Mr./Mrs./Ms.  ………….……...……………....………. for the extended 
duration of the contract, unless I notify the   university otherwise in writing 30 (thirty) days prior to the 
commencement date of the renewed contract of employment. If Mr./Mrs./Ms. 
………………………………………..……..…. fails to comply with any terms of the contract I am obliged to 
compensate for any loss for which Mr./Mrs./Ms. ………………………….…………………………….. is held 
responsible in accordance with the contract he/she has signed.  

  
           ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่า แม้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่…………………… 
……………………………..……………………ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันต่อไป 

 No.2  I agree that not withstanding any agreement by the Prince of Songkla University to 
prolong the debt payment of Mr./Mrs./Ms. …..………………………………………………. I agree to further take 
responsibility as his/her guarantor. 
 
 
 
 
 
ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน……………………………………… 
Guarantor’s signature………………………………………… 
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  หนังสือสัญญาฉบบันี้ข้าพเจ้าไดอ้่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
     I have read and fully understood the terms of this contract. 
     Part A (To be signed by a married guarantor and his/her spouse) 
 
 

    ลงชื่อ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
    Signature                  guarantor 
           (.........................................................) 
 

ลงชื่อ.......................................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
    Signature                  spouse 
                       (........................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................ พยาน 
    Signature                witness 
     (……นางสินีพร  เชียงสอน…) 
 

ลงชื่อ....................................................... พยาน 
    Signature               witness 

        (.......นายอัสอารี  สะหนิ......)     

                

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
  Part B (To be signed a guarantor who is not married) 
         I hereby verify that I am single/widowed/divorced at the time of signing this contract. 
 
    ลงชื่อ.......................................................... ผู้ค้ าประกัน 
    Signature                     guarantor 
           (........................................................) 
 

หมายเหต ุ ผู้ค้ าประกัน คือ      1. บิดา หรือ มารดา หรือ พี ่น้องร่วมบิดามารดา บิดาหรือมารดาเดียวกัน 
                                                  โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือ 
       2. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ 
       3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตร่ะดับ 4 ขึ้นไป หรือ 
       4. หนังสือค้ าประกันของธนาคาร  

   Notes:      Guarantors may be the following persons. 
1. Father, mother or siblings born from the same parents, or same  father , or same mother without declaration of  

      security assets,  or  
2. Government official holding position classification level 3 or higher or 

                         3. State enterprise official holding position classification level 4 or higher or 
   4. Bank Guarantee 


