
 
   
 

 

สัญญาทดลองปฏิบัติงาน  
ลูกจางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สัญญาเลขที่ ...................../..................... 

 
 สัญญานี้ทําข้ึน ณ........................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เม่ือวันท่ี......................เดือน....................................... พ.ศ. ................................ ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดย............................................................ ตําแหนง รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา“มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่งกับ ขาพเจา (ชื่อ - สกุล 
ลูกจางมหาวิทยาลัย) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................                    
เลขประจาํตัวประชาชน.............................................................เกิดวันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ............... 
อายุ.....................ป อยูบานเลขท่ี....................................หมูบาน/ซอย..........................................                     
ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.......................................................                  
เบอรโทรศัพทภายในหนวยงาน.............................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ลูกจางมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง 
โดยมีขอตกลงกัน ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางใหลูกจางมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน และลูกจางมหาวิทยาลัย                 
ตกลงทดลองปฏิบัติงาน เปนลูกจางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ในตําแหนง................................................                  
ระดับ..........................................................สังกัด........................................................ปฏิบัติหนาท่ีตามขอตกลง
มอบหมายงานแนบทายสัญญา และตามระเบียบ หรือขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. กําหนด ในอัตรา
คาจาง เดือนละ..........................................บาท (.....................................................................................................)                                       
มีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ี.........................................................................ซ่ึงเปนวันท่ีเริ่มทดลองปฏิบัติงาน
เปนตนไป ถึงวันท่ี........................................................................ซ่ึงเปนวันครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน  
  ขอ ๒ ลูกจางมหาวิทยาลัยตกลงเขาทํางานและรับเงินตามขอ 1 ท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัย     
หักคาจางสําหรับการเสียภาษีและการประกันสังคม  
  ขอ 3 นับแตวันท่ีเริ่มทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินหนึ่งป                            
นับแตจางตาม ขอ ๑ ลูกจางมหาวิทยาลัยตกลงใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ตลอดจนความประพฤติของลูกจางมหาวิทยาลัย และลูกจางมหาวิทยาลัยตกลงยอมรับคณะกรรมการประเมินท่ี
ม ห า ว ิท ย า ล ัย แ ต ง ตั ้ง ขึ ้น ห ร ือ ม อ บ ห ม า ย  ต ล อ ด จ น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน แ ล ะ ว ิธ ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน                       
ของมหาวิทยาลัยเพื่อจางในตําแหนงที่ไดรับการจางตอไป หากมีผลการประเมินผานเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและในกรณีลูกจางมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานไมผานเกณฑ มหาวิทยาลัยจะจัด
ใหมีการประเมินอีกหนึ่งครั้ง มีระยะเวลาไมเกินหกเดือน หากผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานในครั้งท่ีสอง                    
ยังไมผานเกณฑ ลูกจางมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหออกจากราชการ  โดยลูกจางมหาวิทยาลัย                       
จะไมเรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจางนั้นทั้งสิ ้น ทั้งนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2562 หรือประกาศ ก.บ.ม. เรื ่องดังกลาวที่มีผล                
ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลม 
              /ขอ ๔ ในระหวาง... 
                                  ลงช่ือ........................................... 
             ลูกจางมหาวิทยาลัย 

(สายปฏิบัติการเก่ียวของกับการเงิน)

 



 
 
   
  ขอ 4 ในระหวางการทดลองปฏิบัติงานเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัยยินยอมให
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหรือโอนยายตําแหนงหนาท่ี หรือสถานท่ีปฏิบั ติงานไดตามความเหมาะสม                   
หรือตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 5 ลูกจางมหาวิทยาลัยไดรับทราบและตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง                   
วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 และท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย                   
ท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 6 ลูกจางมหาวิทยาลัยตองตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และเต็มกําลังความสามารถของตน ท้ังจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือกระทําการอ่ืนๆ อันเปนการสงเสริม
ใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินรุดหนาไปไดอยางรวดเร็วดวยดี  ท้ังจะละเวนการรับจางทํางาน               
หรือประกอบอาชีพอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี และสัญญาวาจะละเวน                               
การกระทําใดๆ ท่ีขัดกับประโยชนของมหาวิทยาลัย       
  ขอ 7 ลูกจางมหาวิทยาลัยจะไดรับการเลื่อนคาจาง ปรับเปลี่ยนตําแหนงและระดับ รวมท้ัง
สวัสดิการ และสิทธิอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕62 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานบคุคลลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น      
                     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 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานบคุคลลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 11 ถาลูกจางมหาวิทยาลัยขอลาออกกอนครบกําหนดตามสัญญานี้จะตองยื่นหนังสือ               
ขอลาออกจากราชการตอมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการลาออกจากราชการ                 
ท่ีมีผลใชบังคับในขณะนั้นกําหนดไว 

  ขอ 12 ลูกจางมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาในประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ในปงบประมาณหนึ่งมีสิทธิลากิจหรือลาปวยโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน
ทําการ เวนแตผู ซ่ึงไดรับการจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยครั้งแรก และปฏิบัติงาน                 
ยังไมครบสามเดือน ไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลากิจหรือลาปวย 

(2) ในปงบประมาณหนึ่งมีสิทธิลาพักผอนไดสิบวันทําการ โดยไมมีวันสะสม เวนแต                        
ผู ซ่ึงไดรับการจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยครั้งแรก และปฏิบัติงานยังไมครบ                         
สิบสองเดือน  ไมมีสิทธิลาพักผอน 
          /(3) ลาคลอดบุตร... 
                               ลงช่ือ........................................... 
                 ลูกจางมหาวิทยาลัย 
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(3) ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับคาจางครั้งหนึ่งไดไมเกินสามสิบวัน 
สวนการลาคลอดบุตรท่ีเกินสามสิบวัน ใหมีสิทธิไดรับคาจางในอัตรารอยละหาสิบ                   

ของคาจาง แตเม่ือรวมวันแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 

(4) การลาเพ่ือเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ท้ังนี้ เม่ือพนจากการเขารับ

การตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน 

(5) การลาเพ่ือไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ลูกจางมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจาง

ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาสี่ป มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญไดจํานวน

หนึ่งครั้งตลอดชวงการมีสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

  แบบใบลา การเสนอหรือจัดสงใบลา และผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติอนุญาตการลา               

ใหเปนไปตามระเบ ียบสําน ักนายกรัฐมนตร ีว าดวยการลาของขาราชการที ่ใช บ ังคับอยู ในขณะนั ้น                 

โดยอนุโลม 

  ขอ  13 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอํานาจเลิกจางลูกจางมหาวิทยาลัยได                       

ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยหมดความจําเปนท่ีจะใหปฏิบัติงานกอนครบกําหนดตามสัญญาจาง 

(2) ละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง               
ความจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ 

(3) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยอนุ โลม ท้ั งนี้ ให อํ านาจหน าท่ีของคณะกรรมการข าราชการพลเรื อน                             
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 57 เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.บ.ม.) 

(4) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมผานเกณฑ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการสั่งใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

หรือลูกจาง ออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล ท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 

(5) มีพฤติการณจงใจฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลลูกจางวิทยาลัย หรือมีพฤติการณไมเหมาะสมอยางรายแรง 

 

 

/ขอ 14... 

                                                                                        ลงช่ือ.......................................... 
                    ลูกจางมหาวิทยาลัย 
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  ขอ 14 วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลมกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกก  การสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณหรือรองทุกขของลูกจาง

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 

  ขอ  15  สัญญานี้สิ้นสุดเม่ือ 

(1) ครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง                    

วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัยที่มี
ผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 

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

  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 คู ส ัญญาตกลงใหขอตกลงมอบหมายงานแนบทายสัญญาทดลองปฏิบัติงาน                   
เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
 
 
 
 

/สัญญานี้... 

                                                                                        ลงช่ือ.......................................... 
                    ลูกจางมหาวิทยาลัย 
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  สัญญานี ้ทํา ขึ ้น  ๓ ฉบับ ม ีข อความเปนอยางเด ียวก ัน มหาว ิทยาล ัยเก ็บไว  ๒ ฉบ ับ                                   
ลูกจางมหาวิทยาลัยเก็บไว ๑ ฉบับ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
       ลงชื่อ .........................................................................มหาวิทยาลัย 

                  (.....................................................................) 
                                     รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      ลงชื่อ .......................................................................ลูกจางมหาวิทยาลัย 
                          (....................................................................) 
 

      ลงชื่อ .........................................................................พยาน 
                           (...................................................................)  
          

      ลงชื่อ ........................................................................พยาน 
                    (......................................................................) 
 

 


