
ราง
สัญญาเลขที่ ........../...............

สัญญาจางพนักงานราชการ

กรม/สํานักงาน ..................................................

สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทําขึ้น ณ ................................................
เมื่อวันที่ ....................................... ระหวางกรม/สํานักงาน ............................................
โดย ............................................. ตําแหนง ....................................... ผูแทน/ผูรับมอบ
อํานาจตามคําส่ังกรม/สํานักงาน .................................................. ที่ ............../...............
ลงวันที่ ..................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรม/สํานักงาน” ฝายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว .................................................... อายุ ........ ป หมายเลขประจําตัวของ
ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน ................................... อยูบานเลขที่ .......... ถนน .................
ซอย ............................. แขวง/ตําบล ............................... เขต/อําเภอ .........................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท .............................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึ่ง  ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกัน
ทําสัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี้

ขอ ๑  กรม/สํานักงานตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใหแก
กรม/สํานักงานโดยเปนพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

 พนักงานราชการพิเศษ
     ลักษณะงาน ...................................................................................

 พนักงานราชการทั่วไป
     กลุมงาน ........................................................................................
     ตําแหนง ........................................................................................

ขอ ๒  พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม/
สํานักงานกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจาง
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้

ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือกรณี
ที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรม/
สํานักงานเปนผูวินิจฉัย และพนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
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ขอ ๓  กรม/สํานักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด ....... ป ........ เดือน
เร่ิมตั้งแตวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .... และส้ินสุดในวันที่ ...... เดือน ...................
พ.ศ. ....

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม/สํานักงานใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง

ขอ ๔  กรม/สํานักงานตกลงจาย และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน
ดังนี้ ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ทั้งนี้ พนักงานราชการตองเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได โดยกรม/
สํานักงานจะเปน ผูหักไว ณ ที่จาย

ขอ ๕  พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงาน
กําหนด

ขอ ๖  กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรม/สํานกังานกําหนด

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด

ขอ ๗  สัญญานี้ส้ินสุดลงเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เขากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๘ ของระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๙ ของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) เหตุอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................
(๕) เหตุอ่ืน ๆ ตามที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด
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ขอ ๘  พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัย
ตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือ
ที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด

ขอ ๙  ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลาตามขอ ๑
หรือปฏิบัติงานใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม/สํานักงาน ในระหวางอายุสัญญา
พนักงานราชการยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับกรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลา
ที่กรม/สํานักงานเรียกรองใหชดใช และยินยอมใหกรม/สํานักงานหักคาจางหรือเงินอื่นใดที่
พนักงานราชการมีสิทธิไดรับจากกรม/สํานักงานเปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหาย
นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ขอ ๑๐  พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ประกาศหรือคําส่ังของกรม/สํานักงานที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๑๑  พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และคําส่ังของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่
ลงนามในสัญญาจางนี้ และท่ีจะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอม
ใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้

ขอ ๑๒  พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม/สํานักงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน
โดยแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพ่ือใหผลงานในหนาที่มีคุณภาพดีขึ้น
ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน และช่ือเสียงของราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของ
ทางราชการใหผูหนึ่งผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ

ขอ ๑๓  ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจางแลว กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์
ของกรม/สํานักงาน

ขอ ๑๔  พนักงานราชการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํามาใชในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้
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ขอ ๑๕  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในสัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนดไว

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบ
และเขาใจขอความในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ

(ลงช่ือ) ........................................ กรม/สํานักงาน
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พนักงานราชการ
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พยาน
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พยาน
 (......................................)
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เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ก.

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ

๑. พนักงานราชการพิเศษ (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา ผลผลิต หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงใหเห็นผลสําเร็จของงาน)

    ................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

๒. พนักงานราชการทั่วไป (ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตาม
ระยะเวลา)

    ................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

หมายเหตุ  ๑. ในกรณีที่กรม/สํานักงานไดกําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไป
ของงานในตําแหนงใดไวแลว อาจกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัติ
ตามที่กรม/สํานักงานกําหนดไว สําหรับตําแหนงนั้นก็ได

     ๒. ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคําส่ังมอบหมายงานใหพนักงานราชการปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบที่กําหนดไวได โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของกรม/สํานักงาน โดยถือเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้
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เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ข.

กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่

๑. พนักงานราชการพิเศษ
     ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
     ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้ .....................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
     ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนี้ .............................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
     อ่ืน ๆ .....................................................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
๒. พนักงานราชการทั่วไป
     ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
     ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้ .....................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................
     อ่ืน ๆ .....................................................................................
         ..............................................................................................
         ..............................................................................................

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
กรม/สํานักงาน อาจมีคําส่ังเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่หรือมีคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนอยางอ่ืนได โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังของกรม/
สํานักงาน โดยถือเปนการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

สัญญาจางพนักงานราชการ - 2547


