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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

 
 สัญญานีทํ้าข้ึน ณ..................................................................................................มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เม่ือวันท่ี......................เดือน....................................... พ.ศ. ................................ ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
โดย........................................................................................ตําแหนง รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่งกับ ขาพเจา                 
(ชื่อ - สกุล พนักงาน) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
เลขประจาํตัวประชาชน................................................. เกิดวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ. ..................           
อายุ.....................................ป อยูบานเลขท่ี.................................... หมูบาน/ซอย..........................................     
ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท.............................................................
เบอรโทรศัพทภายในหนวยงาน..........................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
อีกฝายหนึ่ง โดยมีขอตกลงกัน ดังตอไปนี้   
  ขอ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจาง
ทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวทิยาลัยในตาํแหนง......................................................................................................... 
สังกัด..........................................................................................ปฏิบัติหนาท่ี และภาระงาน ใหเปนไปตามระเบียบ 
หรือขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. กําหนด ในอัตราคาจาง (ถือจาย) เดือนละ.................................................................บาท 
(.....................................................................................................) นับแตวันท่ี.........................................................................................................  
ถึงวันท่ี...................................................................... 
  การตอสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีผลการประเมินปฏิบัติงานผานเกณฑ                
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ                
ทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 หรือประกาศ ก.บ.ม. เรื่องดังกลาวท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น ถาพนักงานมหาวิทยาลัยมีผล               
การประเมินปฏิบัติงานไมผานเกณฑ มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดยพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม
เรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งเลิกจางนั้นท้ังสิ้น 
  ขอ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงเขาทํางานและรับเงินตามขอ 1 ท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัย 
หักคาจางสําหรับการเสียภาษี การประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือเงินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือขอบังคับ หรือประกาศหรือขอกําหนดอ่ืนๆ เก่ียวกับ  
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย                       
จายจากเงินคาจางท่ีไดรับ 
  มหาวิทยาลัยจะงดการเบิกจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นับแตวันท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยมิไดลาออกจากงาน 
  ขอ 3 ในระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงหรือโอนยายตําแหนงหนาที่ หรือสถานที่ปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมหรือตามวัตถุประสงค                
ของมหาวิทยาลัย 
 
                            /ขอ 4... 
                                  ลงช่ือ.......................................... 
          พนักงานมหาวิทยาลัย 

สัญญาจางปฏิบัติงานท่ี.................  
      (สายปฏิบัติการ) 
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  ขอ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยไดร ับทราบและตองปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจน
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตองตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเต็มกําลังความสามารถของตน ท้ังจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือกระทําการอ่ืนๆ อันเปนการ
สงเสริมใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินรุดหนาไปไดอยางรวดเร็วดวยดี ท้ังจะละเวนการรับจางทํางาน               
หรือประกอบอาชีพอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี และสัญญาวาจะละเวนการกระทํา
ใดๆ ท่ีขัดกับประโยชนของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 6 ในระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ถาพนักงานมหาวิทยาลัย กระทําดวยประการใดๆ 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย
โดยสิ้นเชิง ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัย              
ไมชําระภายในระยะเวลาดังกลาว พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดจุดหาตอป               
ของจํานวนเงินท่ียังไมไดชําระใหแกมหาวิทยาลัยจนกวาจะชําระครบถวนและให (ชื่อ-สกุล ผูค้ําประกัน)                           
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................เปนผูคํ้าประกันสัญญานี้   
          ขอ 7 ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยตองชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย ตามขอ 6 
พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักคาจาง คาตอบแทน และเงินอ่ืนๆ ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย             
จะพึงมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัย โดยมิตองคํานึงวาพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีทรัพยสินอยางอ่ืนๆ อีกหรือไม 
     ขอ 8 พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับการเลื่อนคาจาง ปรับเปลี่ยนตําแหนงและระดับ ตลอดจน
สวัสดิการ และสิทธิ อ่ืนๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง                 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 9 วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดงานประจําปของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง เกี่ยวกับการบริหาร               
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 10 การลาหยุดราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 โดยอนุโลม 
  ขอ 11 ถาพนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออกกอนครบกําหนดตามสัญญา จะตองยื ่น             
หนังสือขอลาออกจากราชการตอมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการลาออก
จากราชการท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 12 ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอํานาจเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยได             
ในกรณีดังตอไปนี้ 
            (1) มหาวิทยาลัยหมดความจําเปนท่ีจะใหปฏิบัติงานกอนครบกําหนดตามสัญญาจาง 
   (2) ละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง            
ความจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ 
   (3) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม  
 
 
                           /ท้ังนี้ ใหอํานาจ... 
                                  ลงช่ือ.......................................... 
          พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ ใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 57               
เปนอํานาจหนาท่ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.บ.ม.) 
   (4) กรณีท่ีแพทยทางราชการไดรับรองและใหความเห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัยสุขภาพ
ไมเหมาะสม เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติภาระงานไดโดยสมํ่าเสมอ หรือไมอาจปฏิบัติงานไดหรือหากใหปฏิบัติงาน
ตอไปอาจมีผลเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
   (5) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับปรับปรุง 2 รอบ ติดตอกัน 
   (6) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมผานเกณฑ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการสั่งใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง ออกจากราชการ กรณีไมสามารถ
ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
  ขอ 13 วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามที่บ ัญญัติไว ในพระราชบัญญัต ิระเบ ียบขาราชการพลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547                              
หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลม 
  การสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย               
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น 
  ขอ 14 สัญญานี้สิ้นสุดเม่ือ 

   (1)  ครบกําหนดตามสัญญาจาง 
   (2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง               
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หร ือข อบ ังค ับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
   (3) ตาย 
   (4) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
   (5) ถูกสั่งใหออก หรือถูกเลิกจาง หรือไดรับอนุญาตใหลาออก 
   (6) สิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ 
   (7) มีผลการประเมินปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจางไมผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ 15 กรณีเม่ือสัญญาสิ้นสุดลงดวยเหตุตามขอ 14 มหาวิทยาลัยจะจายคาจางใหเพียงวัน
สิ้นสุดแหงสัญญา ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานถึงวันสิ้นสุดแหงสัญญาไมครบเดือนใหคํานวณคาจาง                 
เปนรายวัน 
  ขอ  16  ในระหว า งการจ า งตามส ัญญานี ้ ห ากพนักงานมหาว ิทยาล ัยก อ ให เ ก ิด                  
การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา หรือสิ่งอื่นใดในทํานอง              
หรือลักษณะเดียวกัน อันเกี่ยวทรัพยสินทางปญญา ใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตกเปนสิทธิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีตอไปนี้ ใหตกเปนสิทธิของมหาวิทยาลัย 
  (1) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค ปรับปรุง และพัฒนา ในหนาที่ความรับผิดชอบ
ตามท่ีกําหนดในสัญญาจางหรือปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (2) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค พัฒนา หรือคนพบทรัพยสินทางปญญาตามท่ี
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
  (3) การประดิษฐ การคิดคน สรางสรรค พัฒนา หรือคนพบทรัพยสินทางปญญาที่เปน
ผลจากการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ 
   
 
              /การใชทรัพยากร... 
                          ลงช่ือ.......................................... 
            พนักงานมหาวิทยาลัย 
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  การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ หมายความวา การใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรสวนใหญไมสามารถที่จะใชไดตามปกติ เชน การใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ
เครื่องมือสาธารณูปโภค เปนตน ทั้งนี้การใชสํานักงาน หองสมุดและคอมพิวเตอรที่บุคคลสามารถใชได
ตามปกติ ไมถือวาเปนการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญ 
  (4) ทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 
  สัญญานี ้ทํา ขึ้น  ๓ ฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน มหาวิทยาลัยเก็บไว ๒ ฉบับ                    
พนักงานมหาวิทยาลัยเก็บไว ๑ ฉบับ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว                       
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

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

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

      ลงชื่อ ............................................................................พนักงานมหาวิทยาลยั 
                           (....................................................................) 
 

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

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


