
 
 

ประกาศส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพือ่ประชาธิปไตย 

เรื่อง ขยายเวลารบัสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย                                 

(ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนนุวิชาการ                                         

ครัง้ที ่1/2564 (ขยายครั้งที่ 1) 

 __________ 

                                                                     

  ตามที่  ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่ อประชาธิปไตย          

ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ                                         

ครั้งที่ 1/2564 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

จ านวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 

2564 นั้น 

  เนื่องจากมีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ านวนน้อย       

จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

  ก. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

  1. นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร (ระดบัวฒุปิรญิญาตร)ี 

จ านวน 2 อตัรา  อตัราคา่จา้งเดอืนละ  21,250 บาท  

   ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

       1. คณุสมบตัทิัว่ไป 

           1.1 มคีุณสมบตัติามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการบริหารงานบคุคลพนกังาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559 

            1.2 ผู้สมคัรเพศชายต้องไดร้ับการยกเวน้การเกณฑ์

ทหารหรือผ่านการเกณฑท์หารแล้ว 

           1.3 มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ  และ  

การใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับต าแหนง่ที่สมัคร 

           1.4 สามารถปฏบิัตริาชการไดท้ั้งที่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรงุเทพมหานคร และมหาวทิยาลัย  
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ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต จังหวัดปทุมธานี หรือตามที่ส านักงานสัญญา 

ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มอบหมาย 

          1.5 มผีลการทดสอบความรูด้า้นภาษาองักฤษ ประเภท 

TOEIC หรือ TU-GET หรือ  TU-STEP ที่มีอายุไม่เกนิ 2 ป ีนบัตัง้แต่

วันที่ระบุในหลกัฐานการสอบ จนถึง วนัปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภท

หนึง่เพื่อประกอบการพิจารณา 

                 ทัง้นี ้ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษประเภท TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมคัรสอบได้ที ่

www.cpathailand.co.th  หรือโทรศพัท ์02-260-7061 หรือ             

E-Mail : toeic@cpathailand.co.th  

            ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษประเภท TU-GET  หรือ TU-STEP สามารถดรูายละเอียด

การสมัครสอบไดท้ี่  www.litu.tu.ac.th หรือโทรศัพท ์02-613-3101-3 

02-696-6033 
   

           1.6 มผีลการทดสอบภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  

(ภาค ก.) ของส านกังาน ก.พ. ทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ป ีนบัตัง้แตว่นัทีร่ะบ ุใน

หลกัฐานสอบผา่นเกณฑด์งักลา่วจนถงึวนัปดิรบัสมคัร  

                             หรอืผลการทดสอบ Smart for Work ของศนูย์

ทดสอบทกัษะดา้นการจดัการแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

                             ทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก ่คณติศาสตร ์การอา่น และ

ภาษาองักฤษ โดยตอ้งมคีะแนนรวม 50% ขึน้ไป ทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ป ี

นบัตัง้แตว่นัทีร่ะบใุนหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ ์ ดงักลา่วจนถงึวนัปดิ        

รบัสมคัร  

                              ทัง้นี้ ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีผลการทดสอบ Smart for 

Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจดัการแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์               

 

http://www.cpathailand.co.th/
http://www.litu.tu./
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คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี สามารถดูรายละเอียดการ

สมัครสอบได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 

02-613-2199 

  โดยผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป       

(ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุใน

หลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร  หรือผลการ

ทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน 

ได้แก ่คณิตศาสตร ์การอา่น และภาษาองักฤษ โดยตอ้งมคีะแนนรวม 50% 

ขึ้นไป   ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์

ดังกลา่วจนถงึวนัปดิรบัสมคัร ขอใหผู้ส้มคัรสอบน าผลการสอบผา่นเกณฑ์

ดังกล่าวมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละต าแหน่ง  

      1.7 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รบัสมัครสอบ และไม่อาจให้ 

เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได ้ทัง้นี้เปน็ไปตามหนังสือ  

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวนัที่ 27 

มิถุนายน  2501 และตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม        

ลงวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2538  

                  2. คณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ 

   2.1 ไดร้บัวฒุปิรญิญาตร ี หรอื คณุวฒุอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดไ้ม่

ต่ ากวา่นืท้างบญัช ีพาณชิยศาสตร ์ 

 2.2  ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิเปน็ไปตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ทีแ่นบทา้ยประกาศนี ้และตามภาระงานที ่ส านกังานสญัญา

ธรรมศกัดิเ์พือ่ประชาธปิไตย  มอบหมาย 

                   ค. หลกัฐานประกอบการรบัสมคัร จ านวน 1 ชดุ ดงันี ้

                      1. ส าเนาใบปรญิญาบตัร                                                                                  

                      2. รายละเอยีดผลการศกึษา (Transcript) 

                      3. ส าเนาบตัรประชาชน 

                 

http://www.smart.tbs.tu.ac.th/
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                      4. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

                      5. รปูถา่ยหนา้ตรง ไมส่วมหมวกและไมใ่สแ่วน่ตาด า

ขนาด 1” หรอื 2”  ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

                      6. ใบรบัรองแพทย ์(ฉบบัจรงิ) ซึง่ออกไมเ่กนิ 7 วนั 

                      7. เฉพาะเพศชาย หลกัฐานการผา่นการเกณฑท์หาร 

หรอื ไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หาร 

                  ง. วธิกีารสมคัรสอบ 

                       1.  สมคัรสอบทาง Internet   

                           ทีเ่วบ็ไซต ์http://sanya.tu.ac.th  

                           เลอืกหวัขอ้ “ประกาศรบัสมคัรงาน” (ดา้นซา้ยมอื) 

                          ตั้งแต่วันที่  11 มิถุนายน  2564 ไปจนถึงวันที่        

22 กรกฏาคม  2564         

                        **ทัง้นี ้การสมคัรสอบเฉพาะในวนัที ่ 22 กรกฏาคม   

2564 ใหด้ าเนนิการสมคัรสอบไดถ้งึเวลา 16.30 น. เทา่นัน้**                        

        2. ผูส้มคัรจะตอ้งอา่นและท าความเขา้ใจประกาศ         

รบัสมคัรและขอ้ปฏบิตัทิัง้หมดในครัง้นีโ้ดยละเอยีดครบถว้นสมบรูณแ์ละ

จะตอ้งปฏบิตัติามทกุเรือ่งทีป่ระกาศรบัสมคัรและขอ้ปฏบิตักิ าหนดไวใ้ห้

ถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ ์

       3. “กรอกใบสมัคร” 

       4. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

           4.1 ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกได้

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน  2564 ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฏาคม  2564         

                         **ทั้งนี้ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกที่

สมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 22 กรกฏาคม 2564                

 

 

http://sanya.tu.ac.th/
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ให้ด าเนินการช าระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น** 

           4.2 ช าระเงนิในสว่นคา่ธรรมเนยีมการสอบคดัเลอืก 

เปน็จ านวน 100 บาท ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยสว่นอืน่ทีส่มคัรสอบทาง 

Internet ใหผู้ส้มคัรรบัผดิชอบเองทัง้หมด 

           4.3 ช าระเงนิโดยวธิโีอนเงนิที ่ธนาคารทกุแหง่ และ 

ทกุสาขาทัว่ประเทศ  โดยโอนเงนิเขา้บญัช ีดงัตอ่ไปนี ้

      - ชื่อธนาคาร : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

      - สาขา : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ทา่พระจนัทร ์

      - ชือ่บญัช ี: ส านกังานสญัญาธรรมศกัดิเ์พือ่

ประชาธปิไตย 

      - ประเภทบญัช ี: ออมทรพัย ์

      - เลขทีบ่ญัช ี905-008522-5 

           4.4 ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในใบโอน

เงินโดยต้องเขียนให้เป็นตัวบรรจงชัดเจนอ่านได้ง่าย มิฉะนั้นจะไม่มี

รายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ คือ 

       - ชือ่ – นามสกลุ 

      - ต าแหนง่ทีส่มคัร  

        4.5 ส่งใบโอนเงินที่ด าเนินการตามนัยข้อ 1 - 4.4 และ

หลักฐานประกอบการรบัสมัคร  ตั้งแตว่นัที ่11 มิถุนายน  2564 ไปจนถึง

วันที่ 22 กรกฏาคม  2564 โดยให้สแกนไฟล์ส่งไปที่ 

   1.  เวบ็ไซต ์http://sanya.tu.ac.th  หรอื  

   2.  E-Mail: SDID.tu@gmail.com  หรอื 

                          3.  แฟกซไ์ปทีห่มายเลขโทรสาร  02-224-9420 หรอื 

    4.  สง่ทางไปรษณยี ์ 

   

http://sanya.tu.ac.th/
mailto:SDID.tu@gmail.com
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       เรยีน  ผูอ้ านวยการส านกังานสญัญาธรรมศกัดิ ์               

                                   เพือ่ประชาธปิไตย  

            ส านกังานสญัญาธรรมศกัดิเ์พือ่ประชาธปิไตย 

                                   ตกีอเนกประสงค ์1 ชัน้ 7 

        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

                                   แขวงพระบรมมหาราชวงั 

                                   เขตพระนคร  กท.10200 

  *ทัง้นี ้การสง่ใบโอนเงนิหรอืสแกนไฟลส์ง่เอกสารประกอบ 

การรบัสมคัร เฉพาะในวนัที ่ 22 กรกฏาคม 2564 ใหด้ าเนนิการไดถ้งึ

เวลา 16.30 น. เทา่นัน้* 

** ผู้สมัครสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนัยข้อที่ 1 ถึง 4.5 ที่กล่าวมา

ข้า งต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ส านัก งานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่ อ

ประชาธปิไตย ถือวา่ไมไ่ดเ้ปน็ผูส้มคัรสอบและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ในครั้งนี้** 

  ง. เงื่อนไขเกี่ยวกับสมัคร การสอบคัดเลือกและการจ้าง 

     1. สมัครสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หาก

ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

     2. ผู้สมัครสอบเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว 

ส านักงานสัญญาธรรมศกัดิ์เพือ่ประชาธิปไตย จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ใน

ทุกกรณี 

      3 .  ส านั กงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่ อประชาธิปไตย            

จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยในต าแหนง่ทีเ่ปิดรบัสมัครในครั้ง

นี้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ 

                            3.1 จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่โดยจะตอ้ง

เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตรงตามข้อ ข. และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ ง. 

ตามประกาศรบัสมัครของส านักงานสัญญาธรรมศกัดิ์เพือ่ประชาธิปไตย 

ฉบบันี ้และ 
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         3.2 จะต้องเปน็ผู้ได้รบัอนุมตัิการจ้างจากส านักงาน

สัญญาธรรมศกัดิ์เพือ่ประชาธิปไตย แลว้ 

      4. การข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งที่ 1/2564 ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับ   

วุฒิปริญญาตรีนี้ให้มีอายุการข้ึนบัญชี 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชีไว้   

(วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นก าหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี  

   ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่

ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้เปิดคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่ อประชาธิปไตย)            

สายสนับสนุนวิชาการ ในต าแหน่งเดียวกันนี้ข้ึนใหม่อีกและได้ข้ึนบัญชี 

ผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งที่ 1/2564 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับวุฒิ

ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ในต าแหน่งเดียวกันที่มีการ

เปิดคัดเลือกข้ึนใหม่ 

        จ. เกณฑ์การคัดเลือก 

        เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย   

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและ

ตารางการคัดเลือก 

                          ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย จะ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกและตารางการคัดเลือกในวันที่      

4 สิงหาคม 2564 ทาง Internet ที่ https://sanya.tu.ac.th เลือกหัวข้อ

ข่าว “ประกาศรับสมัครงาน”  

       ประกาศ ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564                                 

        
 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์) 

                  ผู้อ านวยการส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย 
                         ประธานคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืกฯ 

https://sanya.tu.ac.th/

