
                                                           

     สญัญาจ้างปฏิบตังิานท่ี........                                                                               

 (สายวชิาการ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่ ................../..................... 
  สัญญานี้ทําข้ึน ณ.............................................................................. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เม่ือวันท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. ................................... ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดย..............................................................................ตําแหนง รองอธิการบดีฝายนิติการปฏิบัติราชการแทน
อธ ิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา“มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่งกับ (ชื่อ - สกุล )                            
นาย / นาง / นางสาว....................................................................................................................................................................................
เลขประจําตวัประชาชน.........................................................เกิดวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ. .................. 
อายุ.................ป อยูบานเลขที่.........................ตรอก/ซอย........................หมูบาน.......................................               
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...............................................โทรศัพทท่ีติดตอได ......................................................... 
เบอรโทรศัพทภายในหนวยงาน..........................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ลูกจางมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง  
ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางลูกจางมหาวิทยาลัย และลูกจางมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทํางาน
เปนลูกจางมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัยในตําแหนง......................................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................... ปฏิบัติหนาท่ีตามขอตกลงมอบหมายงาน                     
แนบทายสัญญาและ ภาระงาน ใหเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. กําหนด ในอัตรา
คาจางเดือนละ.................................................................บาท (.....................................................................................................)                                                         
นับแตวันท่ี...................................................................................................  ถึงวันท่ี......................................................................                 
  การตอสัญญาจาง ลูกจางมหาวิทยาลัยตองมีผลการประเมินปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ    
ทําสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2562 หรือประกาศ ก.บ.ม. เรื่องดังกลาวท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น ถาลูกจางมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินไม
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดย
ลูกจางมหาวิทยาลัยจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งเลิกจางนั้น ท้ังสิ้น 
  ขอ 2 ลูกจางมหาวิทยาลัยตกลงเขาทํางานและรับเงินตามขอ 1 ท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัย        
หักคาจางสําหรับการเสียภาษีและการประกันสงัคม  
  ขอ 3 ในระหวางการเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงหรือโอนยายตําแหนงหนาท่ี หรือสถานท่ีปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมหรือตามวัตถุประสงค                
ของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 4 กรณีลูกจางมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู รับผิดชอบหลักสูตร จักตองมีคุณสมบั ติและผลงานทางวิชาการหรือภาระงานสอนและตองปฏิบัติ                            
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข               
การจางผู เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเปนลูกจางมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562                      
และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข             
การจางอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2562 แลวแตกรณี 

  /กรณีลูกจาง 
                                                                                        ลงช่ือ.......................................... 

                ลูกจางมหาวิทยาลัย 
 



 
 
 

  กรณีลูกจางมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษา                       
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปริญญาเอก ตองมีคุณสมบัติและภาระงานสอน ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจาง              
ผูเกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเปนลูกจางมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562 
  ขอ 5 ลูกจางมหาวิทยาลัยไดรับทราบและตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง                      
วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 6 ลูกจางมหาวิทยาลัยตองตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และเต็มกําลังความสามารถของตน ท้ังจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือกระทําการอ่ืนๆ อันเปนการสงเสริม
ใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินรุดหนาไปไดอยางรวดเร็วดวยดี  ท้ังจะละเวนการรับจางทํางาน               
หรือประกอบอาชีพอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี และสัญญาวาจะละเวน                           
การกระทําใดๆ ท่ีขัดกับประโยชนของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 7 ลูกจางมหาวิทยาลัยจะไดรับการเลื่อนคาจาง ปรับเปลี่ยนตําแหนง รวมท้ังสวัสดิการ                   
และสิทธิ อ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย                       
พ.ศ. ๒๕62 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 8 เ ม่ือลูกจางมหาวิทยาลัยกระทําการใดๆ ให เกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย                        
ไมวากรณีใดๆลูกจางมหาวิทยาลัยยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกมหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิงภายใน
กําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากลูกจางมหาวิทยาลัยไมชําระใหภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ลูกจางมหาวิทยาลัยยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดจุดหาตอป ของจํานวนเงิน                 
ท่ียังไมไดชําระใหแกมหาวิทยาลัยอีกสวนหนึ่งจนกวาจะชําระครบถวน และให (ชื ่อ-สกุล ผูค้ําประกัน)    
นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... เปนผูคํ้าประกันสัญญานี้  
  ขอ 9 ในกรณีท่ีลูกจางมหาวิทยาลัยตองชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย ตามขอ 8 ลูกจาง
มหาวิทยาลัย ยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักคาจาง คาตอบแทน และเงินอ่ืนๆ ท่ีลูกจางมหาวิทยาลัย จะพึงมีสิทธิ
ไดรับจากมหาวิทยาลัย โดยมิตองคํานึงวาลูกจางมหาวิทยาลัยจะมีทรัพยสินอยางอ่ืนๆ อีกหรือไม 
  ขอ 10 วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดงานประจําปของลูกจาง
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย                    
พ.ศ. ๒๕62 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น   
  ขอ 11 ถาลูกจางมหาวิทยาลัยขอลาออกกอนครบกําหนดตามสัญญา จะตองยื่นหนังสือ               
ขอลาออกจากราชการตอมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการลาออกจากราชการ ท่ีมีผลใช
บังคับในขณะนั้น       

  ขอ 12 ลูกจางมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาในประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1) ในปงบประมาณหนึ่งมีสิทธิลากิจหรือลาปวยโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน

ทําการ เวนแตผู ซ่ึงไดรับการจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยครั้งแรก และปฏิบัติงาน        
ยังไมครบสามเดือน ไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลากิจหรือลาปวย 

(2) ในปงบประมาณหนึ่งมีสิทธิลาพักผอนไดสิบวันทําการ โดยไมมีวันสะสมเวนแต                   
ผูซ่ึงไดรับการจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยครั้งแรก และปฏิบัติงานยังไมครบสิบสอง
เดือนไมมีสิทธิลาพักผอน    

(3) ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับคาจางครั้งหนึ่งไดไมเกินสามสิบวัน สวนการลาคลอดบุตร 
 

             /(3) ท่ีเกินสามสิบวัน......... 
                                                                                        ลงช่ือ.......................................... 

                ลูกจางมหาวิทยาลัย 
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         ท่ีเกินสามสิบวัน ใหมีสิทธิไดรับคาจางในอัตรารอยละหาสิบ ของคาจาง  
        แตเม่ือรวมวันแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 

(4) การลาเพ่ือเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ท้ังนี้ เม่ือพนจากการเขารับ

การตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน 

(5) การลาเพ่ือไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจาง

ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาสี่ป มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญไดจํานวน

หนึ่งครั้งตลอดชวงการมีสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

  แบบใบลา การเสนอหรือจัดสงใบลา และผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติอนุญาตการลาใหเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลม 

  ขอ  13 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอํานาจเลิกจางลูกจางมหาวิทยาลัย                   
ไดกรณีดังตอไปนี ้

(1) มหาวิทยาลัยหมดความจําเปนท่ีจะใหปฏิบัติงานกอนครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(2) ละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง                  

ความจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ 
(3) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
โดยอนุ โลม ท้ังนี้  ให อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการข าราชการพลเรือน                            
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 57 เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.บ.ม.) 

(4) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับปรับปรุง 2 รอบ ติดตอกัน 
(5) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(6) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมผานเกณฑ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการสั่งใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจาง ออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล ท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 

  ขอ 14 วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลมกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก การสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณหรือรองทุกขของลูกจาง
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 
  ขอ 15 สัญญานี้สิ้นสุดเม่ือ 

(1) ครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง                   

วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารงานบุคคล
ลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 

(3) ตาย 
(4) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
(5) ถูกสั่งใหออกหรือถูกเลิกจางหรือไดรับอนุญาตใหลาออก   

       /ขอ 16 กรณีเม่ือ... 
                                                                                        ลงช่ือ.......................................... 

                       ลูกจางมหาวิทยาลัย 
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  ขอ  16 กรณีเม่ือสัญญาสิ้นสุดลงดวยเหตุตามขอ  15  มหาวิทยาลัยจะจายคาจางใหเพียงวันสิ้นสุด
แหงสัญญา ถาลูกจางมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานถึงวันสิ้นสุดแหงสัญญาไมครบเดือนใหคํานวณคาจางเปนรายวัน 
  ข อ  17  ใ น ร ะหว า ง กา รจ า ง ต ามส ัญญานี ้ ห ากล ูกจ า ง มห า ว ิท ย าล ัย ก อ ใ ห เ ก ิด                  
การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา หรือสิ่งอื่นใดในทํานอง              
หรือลักษณะเดียวกัน อันเกี่ยวทรัพยสินทางปญญา ใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตกเปนสิทธิ
ของลูกจางมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีตอไปนี้ ใหตกเปนสิทธิของมหาวิทยาลัย 
  (1) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค ปรับปรุง และพัฒนา ในหนาที่ความรับผิดชอบ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาจางหรือปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (2) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค พัฒนา หรือคนพบทรัพยสินทางปญญาตามท่ี
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
  (3) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค พัฒนา หรือคนพบทรัพยสินทางปญญาที่เปน
ผลจากการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ 
  การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ หมายความวา การใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรสวนใหญไมสามารถที่จะใชไดตามปกติ เชน การใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ
เครื่องมือสาธารณูปโภค เปนตน ทั้งนี้การใชสํานักงาน หองสมุดและคอมพิวเตอรที่บุคคลสามารถใชได
ตามปกติ ไมถือวาเปนการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ 
  (4) ทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน    

  ขอ 18 คูสัญญาตกลงใหขอตกลงมอบหมายการปฏิบัติงานแนบทายสัญญาเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้ 
 

  สัญญานี ้ทําขึ ้น ๓  ฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน   มหาวิทยาลัยเก็บไว ๒  ฉบับ                                  
ลูกจางมหาวิทยาลัยเก็บไว ๑ ฉบับ  คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว              
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 
     

 ลงชื่อ................................................................................มหาวิทยาลัย 
                 (..........................................................................) 

                                     รองอธิการบดีฝายนติิการ ปฏิบตัิราชการแทน 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  
     
 

                        ลงชื่อ....................................................................................ลูกจางมหาวิทยาลัย 
                   

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

  ลงชื่อ...................................................................................พยาน 
                    

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

  ลงชื่อ...................................................................................พยาน 
                   

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