
. 

สัญญาจางพนักงานราชการ 
 

กรม / สํานักงาน………………………………………………… 
 
 สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทําขึ้น ณ ……………………..…………
เมื่อวันที…่…………………….…….. ระหวางกรม / สํานักงาน……………………
โดย…………………………………. ตําแหนง……………………………………
อํานาจตามคําสั่งกรม/สํานัก……………………………………….. ที่ …….………
ลงวันที่……………………………………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรม/สําน
นาย/นาง/นางสาว………………………..…………………………อาย…ุ……….ป  
ผูถือบัตรประชาชน….………………………. อยูบานเลขที่ …………… ถนน ……
ซอย………………….…… แขวง/ตําบล …………………………… เขต/อําเภอ…
จังหวดั……………………….. รหัสไปรษณีย ………………………โทรศัพท ……
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตางไดตกล
ไวตอกนั   ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  กรม/สํานักงาน ตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใ
โดยเปนพนักงานราชการ   ดงัตอไปนี ้
        พนักงานราชการพิเศษ 
        ลักษณะงาน……………………………………………………………
        พนักงานราชการทั่วไป 
        กลุมงาน ………………………………………………………………
        ตําแหนง ………………………………………………………………
 

 ขอ ๒ พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม
ไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง  และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกล
ของสัญญาจางนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาทีก่ารงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือ
เกี่ยวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความตกลงในเอกสารแนบทายสัญญาจา
เปนผูวินิจฉัย และพนกังานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยันั้น 
 

        
สัญญาเลขที่…….../………
………………... 
…………………. 

.. ผูแทน / ผูรับมอบ 
…. / ……………. 
ักงาน” ฝายหนึ่ง กับ 
  หมายเลขประจาํตวั 

…………………. 
………………….. 

………………… 
งรวมกันทําสญัญาจาง   

หแก กรม/สํานักงาน     

……………… 

……………….. 
……………….. 

/สํานักงานกําหนด 
าวเปนสวนหนึ่ง 

กรณีที่มีขอสงสัย 
ง ใหกรม/สํานักงาน        
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 ขอ ๓  กรม/สํานักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด …………….. ป ……….... เดือน 
เร่ิมตั้งแตวนัที ่……… เดือน …………… พ.ศ. …….. และส้ินสุดในวนัที่ …….. เดอืน………….…. 
พ.ศ. ………. 
 กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม/สํานักงานใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย
สัญญาจาง  และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
 

 ขอ ๔ กรม/สํานักงานตกลงจาย  และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทนดังนี…้……… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ทั้งนี้  พนักงานราชการตองเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได  โดยกรม/สํานักงาน 
จะเปน ผูหักไว ณ ที่จาย 
  

ขอ ๕  พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือตามที่คณะกรรมการ  หรือกรม/สํานักงานกําหนด 

 

ขอ ๖ กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ     
และวิธีการทีก่รม/สํานักงานกําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด  ใหถือเปนที่สุด 
 

ขอ ๗ สัญญานี้ส้ินสุดลงเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑)  เขากรณีใดกรณหีนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๘  ของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวย

พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๒)  พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัตงิาน ตามขอ ๒๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนกังานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๓)  มีการเลิกสัญญาจางตกขอ ๓๐  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๔)  เหตุอ่ืน ๆ ดังตอไปนี ้
        …………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………. 
 (๕)  เหตุอ่ืน ๆ ตามที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด 
          / - 3 - … 
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ขอ ๘  พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนด
ในระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และหรือที่กรม/สํานักงาน
ประกาศกําหนด 
 

ขอ ๙  ในกรณพีนกังานราชการละทิง้งานกอครบกาํหนดเวลาตามขอ ๑ หรือปฏิบัติงานใด ๆ จน
เปนเหตใุหเกดิความเสียหายแกกรม/สํานักงาน  ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช
คาเสียหายใหกับกรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรม/สํานักงานเรียกรองใหชดใช และ
ยินยอมใหกรม/สํานักงานหกัคาจางหรือเงนิอ่ืนใดทีพ่นักงานราชการมีสิทธิไดรับจากกรม/สํานักงานเปน
การชดใชคาเสยีหายได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 

ขอ ๑๐  พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคําส่ังของกรม/
สํานักงานที่ออกตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกัราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๑๑  พนักงานราชการจะตองประพฤติ  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ   
และคําสั่งของทางราชการ  ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญา
จางนี้  และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง  โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย 
ระเบียบหรือคําส่ังตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี ้

ขอ ๑๒  พนกังานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม/สํานักงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ช่ือสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเตม็กําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรูและทักษะ
เพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหผลงานในหนาที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน และ
ช่ือเสียงของราชการ และไมเปดเผยความลบัหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใด ทราบโดยมิไดรับ
อนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ  

ขอ ๑๓  ในระหวางอายุสัญญาจางนี ้หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว 
กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรม/สํานักงาน 
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- 4 - 

ขอ ๑๔  พนกังานราชการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ      
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ซ่ึงพนักงานราชการนํามาใชในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

 

ขอ ๑๕  สิทธิ หนาที ่และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา
จางนี ้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนดไว 
 

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาอาน  ตรวจสอบ และเขาใจ 
ขอความในสญัญาโดยละเอยีดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป  
ดังกลาวขางตน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………. กรม/สํานักงาน 
          (…………………….…………..) 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………..พนักงานราชการ 
          (…………….…………………..) 

 
 

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

 
 

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



เอกสารแนบทายสัญญาจาง 
ผนวก  ก. 

 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 

 ๑.  พนักงานราชการพิเศษ  (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต หรือวิธี
ปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงใหเห็นผลสําเรจ็ของงาน) 
      ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 ๒.  พนักงานราชการทั่วไป (ใหระบหุนาทีค่วามรับผิดชอบหรือผลลิตตามระยะเวลา) 
       ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
     หมายเหตุ  ๑. ในการที่กรม/สํานักงานไดกําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตาํแหนง
ใดไวแลว อาจกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบของพนกังานราชการใหปฏิบัติตามทีก่รม/สํานักงานกําหนดไว  
สําหรับตําแหนงนั้นกไ็ด 
            ๒.  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํานักงานอาจมีคําสั่ง
มอบหมาย ใหพนักงานราชการปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากาขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนด ไวได   
โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรม/สํานักงาน โดยถือเปน  
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ 
 

 

 



เอกสารแนบทายสัญญาจาง 
            ผนวก  ข. 

 
กําหนดระยะเวลาการมาปฏบิัติหนาท่ี 

 ๑.  พนักงานราชการพิเศษ  
               ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ
    ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนี ้………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    อ่ืน ๆ  ………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………. 
 ๒.  พนักงานราชการทั่วไป 
    ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
    ปฏิบัติงานตามระยะเวลา  ดังนี้ ……………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    อ่ืน ๆ  ………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
  
 หมายเหต ุ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําสั่ง
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาทีห่รือมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เปนอยางอื่นได โดยไมตองแกไข
สัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตัิตามคําสั่งของกรม/สํานักงาน โดยถือเปนการกําหนดระยะเวลา
การมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 


