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สัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 
 สัญญานี้ท าขึ้นที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่       เดือน                   พ.ศ.         

ระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   ตั้งอยู่เลขที ่131/6  ถนน  ขาว   แขวง  วชิรพยาบาล    เขต  ดุสิต  
กรุงเทพมหานคร   10300      โดย                                            
ต าแหน่ง                                                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช                            
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที ่  2   /   2558    ลงวันที่    6    เดือน     มกราคม      พ.ศ.   2558    ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง  กับ นาย /นาง /นางสาว           
อายุ      ปี อยู่บ้านเลขท่ี         หมู่ที ่        ตรอก/ซอย                            ถนน                     
แขวง/ต าบล                         เขต/อ าเภอ                          จังหวัด                   
โทรศัพท ์                            บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่                                 
วันบัตรหมดอายุ วันที ่       เดือน                         พ.ศ.              ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”         
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง และผู้ให้สัญญาตกลงทดลองปฎิบัติงานเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย               
ในต าแหน่ง ส่วนงาน และหน่วยงาน ตามที่ระบุไว้ในค าสั่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) ภาระงานขั้นต่ าของต าแหน่ง     
และภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานก าหนดหรือมอบหมาย และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข้อ 2  สัญญานี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่        เดือน                       พ.ศ.          
ซึ่งเป็นวันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน จนถึงวันที่           เดือน                            พ.ศ.        

ซึ่งเป็นครบก าหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
ข้อ 3  ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนจากมหาวิทยาลัยตามอัตราที่ก าหนด    

ในค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
ข้อ 4  มหาวิทยาลัยมีสิทธิหักเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิได้รับจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร หรือหักเป็นค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 
หรือตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5  ผู้ให้สัญญาทราบและเข้าใจข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
และระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าวตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ มติ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ใช้บังคับแก่มหาวิทยาลัยโดยละเอียดแล้ว 
ผู้ให้สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล        
และระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ มติ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัย ทั้งท่ีใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

กรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการอ่ืนใด
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และระเบียบ ค าสั่ง  
ประกาศ มต ิและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

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

  ข้อ 6 มหาวิทยาลัย... 



 
- ๒ - 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยโดยส่วนงานที่ผู้ให้สัญญาสังกัดอยู่จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน     

ของผู้ให้สัญญา ดังนี้ 
(1) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรก จะประเมินผลภายในระยะเวลา 4 เดือน     

นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน 
หากผ่านการประเมินครั้งแรกแล้ว ให้ผู้ให้สัญญาทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก แต่หากไม่ผ่าน      

การประเมินครั้งแรก มหาวิทยาลัยจะเลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สอง จะประเมินผลให้แล้วเสร็จก่อนครบก าหนดเวลา

ตามสัญญานี้ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
หากผ่านการประเมินผลครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยจะท าสัญญาปฏิบัติงานกับผู้ให้สัญญาต่อไป     

แต่หากไม่ผ่านการประเมินผลครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยจะเลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน 
ข้อ 7 กรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่างเด่นชัด คณะกรรมการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติงานที่หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้ง อาจให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานโดยที่ยังไม่ครบระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานตามสัญญานี้ก็ได้ แต่ถ้าคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นว่า ผู้ให้สัญญา   
ไม่ผ่านการประเมินหรือไม่สมควรจะให้ปฏิบัติงานต่อไป จะเสนอความเห็นพร้อมก าหนดวันออกจากงาน    
เสนอหัวหน้าส่วนงานเพ่ือรายงานอธิการบดีพิจารณาให้ผู้ให้สัญญาออกจากงานต่อไป โดยไม่จ าเป็นต้องรอ     
ให้ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ 

ข้อ 8 ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ
กระท าการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้ให้สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งหมด ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้ 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................มหาวิทยาลัย 
       (                                       ) 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้สัญญา 
       (                                       ) 
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน 
       (                                       ) 
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน 

             (                                       ) 
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ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ตามท่ีข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว                                                    ได้ท าสัญญา     
ทดลองปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา ฉบับลงวันที่                                     นั้น 

 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ระบุไว้ในค าสั่งแนบท้ายสัญญาดังกล่าว โดยมีหน้าที่
ความรับผดิชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบท้ายข้อตกลงนี้ รวมทั้งตกลงปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนี้ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 
 
 
   
              ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้สัญญา 
                                                                      (...................................................) 
 

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

 

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


