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สัญญาเลขท่ี ….………../……….…. 
 

 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

                   สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ท าข้ึน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.เมื่อวันที่ …………………………….
ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กรม” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….………………….…………………………อายุ ………..……………. ป ี 
หมายเลขประจ าตัวของผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน …………………………….………….………..………………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………….  ซอย ………………………… ถนน …………..………… แขวง/ต าบล …………………..……… 
เขต/อ าเภอ ……………….……………… จังหวัด ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ …………….……..…………… 
โทรศัพท ์……………………………….  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้
ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ กรมตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างท างานให้แก่กรมโดยเป็นพนักงานราชการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ   พนักงานราชการพิเศษ 
 ข้อ   ลักษณะงาน  …………………………………………………………………………………… 
       พนักงานราชการทั่วไป 
 ข้อ   กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ   ต าแหน่ง  ………………………………………………………………………………………… 
 

 ข้อ ๒  พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรมก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรมเป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 
 

 ข้อ  ๓  กรมตกลงจ้างพนักงานราชการมีก าหนด ………..……….… ปี ….…..… เดือน ………….… วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่………เดือน………….……… พ.ศ. ………… และสิ้นสุดในวันที่ ……….… เดือน …………….… พ.ศ. ………….. 
 

 ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรมให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างและให้ถือว่า
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
 

 พนักงานราชการที่เคยปฏิบัติงานติดต่อกันจนครบก าหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 
............./............... เมื่อวันที่ ................................................. แล้ว และกรมเห็นชอบให้จ้างพนักงานราชการผู้นั้นต่อไป 
ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานที่กรมต่อเนื่องกับระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้ 
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 ข้อ  ๔   กรมตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ 
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ทั้งนี้  พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้  และเงินสมทบ
ประกันสังคม โดยกรมจะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 
 

 ข้อ  ๕  พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือกรมก าหนด 
 

 ข้อ  ๖  กรมจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ที่กรมก าหนด 
  

   ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด  ให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ข้อ  ๗  สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ ๒๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 (๓) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ  ๓๐  ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 (๔) เหตุอื่น ๆ ตามท่ีกรมประกาศก าหนด 
 

 ข้อ  ๘  พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนด 
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือท่ีกรมประกาศก าหนด 
 

 ข้อ  ๙  ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบก าหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใดๆ    
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับกรม
ทุกประการภายในก าหนดเวลาที่กรมเรียกร้องให้ชดใช้  และยินยอมให้กรมหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงาน
ราชการมีสิทธิได้รับจากกรมเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 

 ข้อ  ๑๐  พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือค าสั่งของกรมที่ออกตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 ข้อ  ๑๑   พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้  และที่จะออกใช้
บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างนี้ 
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 ข้อ  ๑๒   พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถของตน  โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใดๆ  
เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผย
ความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ 
 

 ข้อ  ๑๓   ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้  หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม 
  

 ข้อ  ๑๔  พนักงานราชการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ        
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการน ามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 

 ข้อ  ๑๕   สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีทางราชการก าหนดไว้ 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความ     
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ณ วัน เดือน ปี  ดังกล่าวข้างต้น 
และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

                                                     (ลงชื่อ)  ------------------------------------------------------  กรม 

                         (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                          อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     

 
 

                                                     (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 

                                                            (---------------------------------------------------------) 
 
 

                                                     (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พยาน 

                                                            (---------------------------------------------------------) 
                        
 

                                                     (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พยาน 

                                                             (---------------------------------------------------------) 
 

 ( 


