
 
สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี ....................../...................... 
ท าท่ี.............................................................................  
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ 
ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย.................................................. 
ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝา่ยหนึ่งกับ......................................................... 
อายุ..............ปี พรรษา............. ซึ่งพ านักอยู่ ณ ...............................................................เลขที่..................... ...... 
หมู่ที่............ถนน......................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............... ......................... 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...............................ซึ่ งต่อไปนี้ในสัญญา 
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  
  

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังนี้ 
  ข้ อ  ๑ผู้ ว่ า จ้ า ง ต กล งจ้ า ง แล ะผู้ รั บ จ้ า ง ต กล ง รั บ จ้ า ง ท า ก า ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า ง ใ น
ต าแหน่ง…………………….........................เลขท่ี.....................................สังกัด.....................................................
ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานปฏิบัติงานต้ังแต่ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่..............เดือน 
...............................พ.ศ. ..................... เป็นต้นไป ได้รับค่าจ้างในอัตราเงินเดือน………………..….บาท 
(……………………………………………………………………...) 
 
  ข้อ ๒ในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างขอรับรองว่าในขณะที่ท าสัญญานี้ ผู้รับ

จ้างมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นแม้

เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้กับผู้รับจ้างได้ 

  ข้อ ๓ ในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามพระธรรม

วินัย กฎหมาย กฎ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

   

บค ๕๕.๒ 



 ข้อ ๔ในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะอุทิศเวลาและปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มก าลังความสามารถของตนจะเสาะแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมหรือการกระท าอ่ืนๆอันจะเป็นทางส่งเสริมให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ทั้งจะรักษา

ชื่อเสียงและความลับในกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งตนมีหน้าที่หรือค าสั่งให้เก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๕ในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าในระหว่างปฏิบัติงานใน

เวลาท าการของผู้ว่าจ้าง หรือท่ีผู้ว่าจ้างมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานโดยชอบด้วยระเบียบหรือค าสั่งผู้รับจ้างจะไม่ท าการ

รับจ้างหรือท าการงานให้กับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้

ว่าจ้าง 

ข้อ ๖การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่ กบม.

ก าหนด 

ข้อ ๗สัญญานี้ย่อมสิ้นสุดเมื่อ   

 (๑) ผู้รับจ้างมรณภาพหรือตาย 

 (๒) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๖ และ ๘ 

 (๓) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกจ้างในกรณีที่แพทย์ปริญญาหรือแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรับรองได้

ตรวจและลงความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

 (๔) ครบเกษียณอายุการท างาน 

 (๕) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

 (๖) ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบหน่วยงาน 

 (๗) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อ ๕๖, ๕๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนที่ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๘ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน หรือเงินอ่ืนใด

ให้แก่ผู้รับจ้างหากปรากฏว่าผู้รับจ้างกระท างานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ว่าจ้าง 

   (๒) จงใจท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 

   (๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

   (๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของผู้ว่าจ้างอันชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม และผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้อง

ตักเตือน 



   (๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสิบห้าวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

   (๖) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๗) กระท าการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   (๘) มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นผลให้ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนประจ า

ติดต่อกัน ๓ ปี เว้นแต่กรณีเงินเดือนเท่ากับอัตราสูงสุด 

   (๙) ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดหลังจากไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศครบก าหนดแล้ว 

   (๑๐) ถูกสั่งให้ปลดออก 

   (๑๑) ผู้รับจ้างไม่จัดหาผู้ค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาข้อ ๑๖ 

 ข้อ ๙ ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่างการเป็นผู้

รับจ้างจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายภายในก าหนดเวลาที่

มหาวิทยาลัยเรียกร้องและยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจาก

มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ให้ไปบังคับกับผู้ค้ าประกันในจ านวนที่ผู้รับจ้าง

ต้องชดใช้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

 ข้อ ๑๐ถ้าผู้รับจ้างทดลองปฏิบัติงานครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์

และวิธีการที่ กบม. ก าหนดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรต่อไป 

 ข้ อ  ๑ ๑  เ พ่ื อ เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า นี้  ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ จั ด

ให้……………………………...…………………………………….เข้าเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับ

นี้และให้ถือว่าสัญญาค้ าประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ข้อ ๑๒ หากผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับนี้มรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่

อยู่ไปเสียจากราชอาณาจักร ให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รู้หรือควร

จะรู้ถึงการมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ของผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ กรณีดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาค้าประกันเป็นอันสิ้นสุดลง

และให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่เข้าท าสัญญาค้ าประกันโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้แจ้งการมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ของผู้ค้ าประกันตามข้อ ๑๒ 

แล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่เข้าท าสัญญาค้ าประกันให้กับผู้ว่าจ้างภายในสิบห้าวัน หากผู้รับจ้าง

ไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 



 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญและถือไว้ฝ่ายละ

ฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ว่าจ้าง 
         (................................................)  

 
(ลงชื่อ) ..................................................ผู้รับจ้าง 
         (.................................................)  

 

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

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

 


