สั ญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้ รับการเปลีย่ นสถานภาพเพือ่ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัญญาเลขที่............./...............
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ......มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.......... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................... เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .............
ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ....ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ...ตาแหน่ง ..อธิ การบดี........
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว
......................................................................................... เกิดเมื่อวันที่ .............เดือน ..................... พ.ศ. .............
อายุ..........ปี ตาแหน่ง ........................................................ สังกัดหน่วยงาน .......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................ซอย .......................................................... ถนน .........................................................
ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด........................................
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นผูไ้ ด้รับการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบตั ิงานในตาแหน่ ง……………………….
สังกัดหน่ วยงาน .................................................. ตั้งแต่ วนั ที่ ................เดื อน...........................พ.ศ. .................
เป็ นต้นไปจนเกษียณอายุ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าวตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ ง มาตรฐานภาระงานและภาระหน้าที่อื่นใดที่ผูบ้ งั คับบัญชาได้มอบหมาย ตลอดจนตามข้อกาหนดที่
ปรากฏตามเอกสารผนวก ........................... แนบท้ายสัญญานี้
ในการปฏิ บตั ิงานตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยสามารถสั่งการหรื อมอบหมายให้พนักงานมหาวิท ยาลัย
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดนอกเหนื อ จากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วในวรรคหนึ่ ง หรื อ ให้ เข้า ปฏิ บ ัติ ง านในหน่ ว ยงานใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามที่เห็นสมควรได้โดยพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
ข้อ 2. ตลอดอายุแห่งสัญญานี้พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ ตามสัญญานี้ ให้บงั เกิ ดผลดี ที่สุด ตามความรู ้ ความสามารถของตนด้วยความซื่ อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร
และอุตสาหะ โดยจะรักษาวินยั และประพฤติหรื อปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติหรื อ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของมหาวิทยาลัยและทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันทาสัญญานี้และที่จะออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่ งครัด และให้ถือว่ากฎ ข้อบังคับ ฯลฯ ดังกล่าวเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3. มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ น
รายเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 4. ในกรณี ที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ประพฤติ ผิ ด สั ญ ญาข้อ 1 และ/หรื อ ข้อ 2 หรื อ ในกรณี ที่
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถหรื อไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ หรื อ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรื อละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุอนั สมควร มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่
จะบอกเลิ ก สั ญ ญาได้ท ัน ที โ ดยจะแจ้ง เป็ นหนั ง สื อ ให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
30 (สามสิ บ) วัน
ข้อ 5. สัญญานี้สิ้นสุ ดลงเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
หรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการบริ หารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. เมื่อสัญญานี้ สิ้นสุ ดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยต้องส่ งมอบงานรวมทั้ง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบหรื อการควบคุมดูแลของตนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยโดยพลัน
ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
7.1 ผนวก 1 เอกสารกาหนดหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ……… หน้า
7.2 ผนวก 2 ………………………………………………….. จานวน ……… หน้า
7.3 ผนวก 3 ………………………………………………….. จานวน ……… หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ
สัญญานี้ ทาขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..................................................…….….. มหาวิทยาลัย
( ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ )
(ลงชื่อ) .......................................................…..... พนักงานมหาวิทยาลัย
(
)
(ลงชื่อ)............................................................ พยาน
(
)
(ลงชื่อ)............................................................ พยาน
(
)

หมายเหตุ

พยาน ลาดับที่ 1 คือ ผูบ้ งั คับบัญชาส่ วนงาน
ลาดับที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่บุคคลของส่ วนงาน

