
ตําแหน่งและสังกัด 
   ตําแหน่งนิติกร  เลขประจําตําแหน่ง  (1) 7 - 5161 
   สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สํานักงานอธิการบดี 
 

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย                     

พ.ศ. 2552 ตามข้อ 7 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน
หกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ

หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ 
5. เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 
9. เป็นผู้มีสุขภาพจิตว่าเป็นโรคทางจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อ

การปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขานิติศาสตร์ 
2. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ 

4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี 
5. มีทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้ในระดับพอใช้ 



6. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดําเนินการระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

7. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดตําแหน่ง 
  ตําแหน่งงานน้ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสัญญาผู้ประกอบธุรกิจ  โดยมีภาระหน้าที่
สําคัญ คือการจัดทําสัญญาผู้ประกอบธุรกิจ ประมาณ 170 สัญญา การกํากับควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้
ปฏิบัติ                 ตามสัญญาและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย การดําเนินการที่เก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย อาทิ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง 
กฎหมายภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การดําเนินการที่เก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศฯ 
ของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับฝ่ายจัดการ
ทรัพย์สิน 

 

ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 
1. ดําเนินงานจัดทําสัญญา ประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ

มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมประมาณ 65 สัญญา (65 ราย) 

2. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร ประมาณ 19 สัญญา (19 ราย) 

3. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ/ด้านการ
บริการ อาทิ                     ร้านล้างอัดรูป ร้านถ่ายเอกสาร ป้ายโฆษณา ฯลฯ ประมาณ 23 สัญญา (23 ราย) 

4. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจด้าน
โทรคมนาคม ประมาณ         12 สัญญา (12 ราย) 

5. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
สินค้า ประมาณ                   6 สัญญา (6 ราย) 

6. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจภายใน
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ประมาณ 14 สัญญา (14 ราย) 



7. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจภายใน
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประมาณ 21 สัญญา (21 ราย) 

8. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจบริหาร
จัดการและให้บริการอาคารจอดรถใต้ดิน 

9. ดําเนินงานจัดทําสัญญาประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจภายใน
บริเวณลานเล่นล้อประมาณ 8 สัญญา (8 ราย) 

10. ดําเนินงานติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับงาน              
ที่ปฏิบัติ 

11. ร่างจดหมายและโต้ตอบหนังสือราชการท้ังภายในและภายนอก 
12. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. สํ าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่ งผ่ านการอนุมั ติผลการศึกษา 

จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา  พร้อมลงนามและระบุสําเนาถูกต้อง 
2. รูปถ่ ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 3×4 เซนติ เมตร จํานวน 2 รูป (โดยถ่ายไว้ 

ไม่เกิน 6 เดือน) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามและระบุสําเนาถูกต้อง 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามและระบุสําเนาถูกต้อง 
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามและระบุสําเนาถูกต้อง 
6. เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ช่ือ-สกุล ผลการเรียน              

การทํากิจกรรมต่างๆ ความสามารถพิเศษ ผลงานที่สําคัญ บุคคลอ้างอิง ฯลฯ  
 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร     
 รับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน ต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558                
ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  และเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน 3 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-
5000 ต่อ 15638 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
      คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์         
ที่ เหมาะสมกับข้อกําหนดภาระงานของตําแหน่ง .มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับบัญชี                   
ที่ประกาศผล  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ 
          คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

 
 
 
 

************************************* 


