
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่และคุณสมบัติที่บรรจุแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง นิติกร จ านวน  1  อัตรา เลขที่อัตรา  1624 
สังกัด  กลุ่มงานสัญญา ส านักงานนิติการ ส านักงานอธิการบดี 
คุณสมบัติ  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 
2. เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
3. มีความรับผิดชอบ อดทน 
4. สุขภาพแข็งแรง  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5. หากมีใบอนุญาตว่าความ และ/หรือ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. หากมีประสบการณ์ท างานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. งานกฎหมาย ยกร่างและแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก าหนด 
2. งานให้ค าปรึกษา ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก าหนด 
3. งานสัญญา ยกร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ หรือบันทึกข้อตกลง 
4. งานวินัย งานสอบหาข้อเท็จจริง สอบสวนความผิดทางวินัย สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
5. งานคด ี
6. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
7. งานบังคับคด ี
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. อัตราเงินเดือน 
2.1. อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,500  บาท 
2.2. สวัสดิการ 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 8% - ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานคู่สมรสและบุตร - ประกันอุบัติเหตุ 
- ค่าชดเชย - เงินทดแทน 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ - ห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
- บริการดูแลบุตรหลาน (สมทบค่าใช้จ่าย) - สิทธิบุตรเข้าศึกษาต่อ มจธ. 
- สวัสดิการงานศพ - สวัสดิการเคหะสงเคราะห์ 
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3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
3.1. ก าหนดการรับสมัครและการรับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง      

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th หัวข้อ       

“รับสมัครงานออนไลน์”หรือ เว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com/ 
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด  
3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
4) น าแบบฟอร์มไปช าระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ    

ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลาท าการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าธรรมเนียมสอบ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จ านวน 90  บาท 
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 30   บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 
ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.3. ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตัว
สอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครงานออนไลน์”หรือ 
เว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com/ 

4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
4.1. ในการสมัครสอบครั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.2. ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
4.3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร  

ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่    
15 พฤษภาคม 2562 

4.4. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ          
รับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4.5. การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต  ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง 
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติ ม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 
5. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ 
 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดรายละเอียดส าหรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1) และจะท าการประกาศตาม
ก าหนดทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://kmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครงานออนไลน์”
หรือ เว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

https://kmutt.thaijobjob.com/
https://kmutt.thaijobjob.com/
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กิจกรรม ก าหนดวัน เวลา 
1.  สมัครสอบ 

- กรอกใบสมัคร 
- พิมพ์แบบฟอร์มและช าระคา่ธรรมเนียม 

 
1 – 15 พ.ค. 62 
1 – 16 พ.ค. 62 

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบขอ้เขียน เลขประจ าตัวสอบ วนั เวลา และสถานที่สอบ 22 พ.ค. 62 
3. การสอบข้อเขียน 29 พ.ค. 62 
 - วิชาเฉพาะต าแหน่ง 

- ภาษาอังกฤษ  

08.30 – 10.00 น. 
10.10 – 11.40 น. 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 12 มิ.ย. 62 
5. การทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 17 มิ.ย. 62 
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 21 มิ.ย. 62 
7. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานต้องมารายงานตัวตามวันและ
เวลาราชการที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ)์ 

21 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 

8. บรรจุเป็นพนักงาน 1 ก.ค. 62 
 

 
 


