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ขั้นตอนการใช้งาน 

ระบบสัญญาจ้างประจ าส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

1. เข้าสู่ระบบผ่าน Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome เป็นต้น แล้วไปท่ี URL – 

https://hr.ku.ac.th/contract/  
 

2. เข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 

หลัก และวันเดือนป ีพ.ศ. เกิดในรูปแบบ DDMMYYYY 

เช่น เกิดวันท่ี 1 กันยายน 2504 

ให้ใส่เป็น 01092504 แล้วกดปุ่ม 
  

3. เมื่อเข้าสูร่ะบบแล้วให้ตรวจสอบขอ้มูล

ต่างๆ ดังนี ้

1) ข้อมูลบุคคล : ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง

ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที ่

 เพื่อท าการแก้ไขก่อนพิมพ์สญัญา 

2) ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านและที่อยู่

ปัจจุบันท้ัง 2 ท่ี หากต้องการแก้ไข

ใหก้ดที่ปุ่ม  ด้านล่าง 

จะปรากฏหน้าต่าง C ขึ้นมา 

ให้แก้ไขข้อมูล 

3) เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้

กดปุ่ม  เพื่อท าการ

บันทึกข้อมูล กลับสูห่น้า B 

4. เมื่อด าเนินการตามข้อท่ี 3 เรียบรอ้ยแล้ว

ให้กดที่ปุ่ม  เพื่อ Download 

สัญญาจ้างซึ่งเป็นไฟล์ PDF 

5. อ่านข้อความในสัญญาจ้างและสั่งพิมพ์สัญญาจ านวน 

2 ฉบับ แล้วลงช่ือทีมุ่มล่างขวาของสัญญาหนา้ 1 – 3 

 
 

 

 

เปิดระบบตั้งแต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2559 

แก้ไข 

ยืนยัน 

พิมพ์สัญญาจ้าง 

 

Submit 
A 

B 

C 

https://hr.ku.ac.th/contract/login.php
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6. ลงช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยที่หน้าที่ 3  

 
7. เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วใหส้่งสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ที่ส่วนงานต้นสังกัด 

8. การลงนามพยาน 

1) พยานคนที่ 1 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ผู้อ านวยการกอง หรือเทยีบเท่า 

2) พยานคนที่ 2 เจ้าหน้าที่กองการเจา้หน้าท่ี/เจ้าหน้าท่ีส านักงานวิทยาเขตที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ 1. กลุ่มเป้าหมายของการท าสัญญาตามระบบ 

  1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพรอบท่ี 1, 2 ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2 ต.ค. 58 และรอบ 1 ธ.ค. 58) 

  1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 31 ธ.ค. 57 และผ่านการประเมินทดลองงานแล้ว 

 2. หากมีข้อสงสัยใหต้ิดต่อกองการเจา้หน้าท่ี โทร 02–9428161 ถึง 3 หรือภายใน 4805, 4816 


