สัญญาเลขที่............./2560
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

รูปถ่าย 1 นิ้ว

สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายจรูญ แสนวิจิตร
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559
และที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สานักงาน” ฝ่ายหนึง่ กับ
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................อายุ……..............ปี หมายเลขประจาตัวของผู้ถือ
บัตรประจาตัวประชาชน............................................................อยู่บ้านเลขที่…………….……ถนน……………..………....................
ซอย………………………….แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่าย
หนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรม/สานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทางานให้แก่กรม/สานักงาน โดยเป็น
พนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน......................................................................
 พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตาแหน่ง ...................................................
โรงเรียน ....................................................
ข้อ 2 พนั ก งานราชการมี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบภาระงานตามรายละเอี ย ดที่ ก รม/ส านั ก งานก าหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ใน ก รณี ที่ มี ปั ญ ห าว่ า งาน ใด เป็ น ห น้ าที่ ก ารงาน ต าม สั ญ ญ าจ้ างนี้ ห รื อ ไม่ ห รื อ ก รณี ที่ มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สานักงานเป็นผู้วินิจฉัย และ
พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 3 กรม/สานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกาหนด............ปี..............เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่...........
เดือน.........................พ.ศ. ......................และสิ้นสุดในวันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ...............
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม/สานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้
ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
/ข้อ 4 กรม...
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ข้อ 4 กรม/สานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้
............................................................................................................................. .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ทั้ งนี้ พ นั ก งาน ราช การต้ องเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก ารเสี ย ภ าษี เงิ น ได้ โด ยกรม /ส านั ก งาน
จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้ อ 5 พ นั กงาน ราช ก ารอาจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโย ช น์ อื่ น ตาม ระเบี ยบ ส านั กน ายก รั ฐ ม น ต รี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สานักงานกาหนด
ข้อ 6 กรม/ส านั กงานจะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กรม/สานักงานกาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 7 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เข้ าก ร ณี ใด ก รณี ห นึ่ งต าม ที่ ก าห น ด ใน ข้ อ 28 ข อ งระ เบี ย บ ส านั ก น าย ก รั ฐ ม น ต รี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
(3) มี ก ารเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งตามข้ อ 30 ของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ.2547
(4) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(5) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรม/สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินั ยตามที่กาหนดในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรม/สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใดๆ จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สานักงาน ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สานักงาน
ทุกประการภายในกาหนดเวลาที่กรม/สานักงานเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่
พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรม/สานักงานเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

/ข้อ 10 พนักงานราชการ...

-3ข้ อ 10 พนั ก งานราชการจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยพนั ก งาน ราชการ
พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งของกรม/สานักงานที่ออกตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของทาง
ราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง
โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่ง ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรม/สานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติม หรือกระทาการใด ๆ
เพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูล
ของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ
ข้อ 13 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิดผลงาน
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม/สานักงาน
ข้อ 14 พนั ก งานราชการจะต้ อ งรับ ผิ ดชอบต่ อ การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมายหรือ สิ ทธิใด ๆ ใน
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ 15 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกาหนดไว้
ข้ อ 16 กรณี มี ค วามจ าเป็ น ตามภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ท างราชการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สามารถพิจารณาสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดย
ละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้ างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจรูญ แสนวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ลงชื่อ.................................................พนักงานราชการ
(................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(................................................)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนั กงานราชการพิเศษ (ให้ ระบุขอบเขตของลั กษณะการปฏิ บัติงาน ระยะเวลา ผลผลิ ต หรือวิธี
ปฏิบัติงานกรณีอื่นที่แสดงให้เห็นผลสาเร็จของงาน
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ........
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
....................................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่กรม/สานักงานได้กาหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตาแหน่งใดไว้แล้ว อาจกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามที่สานักงานกาหนดไว้ สาหรับตาแหน่งนั้นก็ได้
2. ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สานักงานอาจมีคาสั่งมอบหมายงานให้พนักงานราชการ
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการ
ยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงาน โดยถือเป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการทั่วไป
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
 อื่น ๆ.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ ของทางราชการ ส านั กงานอาจมี ค าสั่ งเปลี่ ย นแปลง
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการ
ยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงาน โดยถือเป็นการกาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

สัญญาคาประกัน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
เขียนที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ตามที่ ......................................................................................... ซึ่ งเป็ น ”ผู้ รับ จ้าง” ได้ท าสั ญ ญาจ้ าง
พนักงานราชการไว้กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งเป็น “ผู้ว่าจ้าง” ตามสัญญาจ้าง
เลขที่..................../2560 ลงวันที่....1......เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น
ข้าพเจ้า...................................................................................อยู่บ้านเลขที่.................ซอย.......................
ถนน.............................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์ ..............................เกิดเมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ................อายุ
..............ปี อาชีพ...............................สถานที่ทางาน..........................................................................................ตาแหน่ง
......................................ระดับ...............สังกัดหน่วยงาน.............................................................................. อัตราเงินเดือน
........................บาท บัตรประจาตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนเลขที่......................................ออก
ณ........................................................ วันออกบัตรวันที่....................เดือน.......................พ.ศ. .................. บัตรหมดอายุ
วันที่............เดือน......................พ.ศ. ................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ค้าประกัน”
1. ผู้ค้าประกัน ตกลงผูกพันตนค้าประกันผู้รับจ้างต่ อผู้ว่าจ้าง โดยตกลงร่วมรับผิด ในฐานะเป็นลูกหนี้
ร่วมกับผู้รับจ้าง และผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจาต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชาระหนี้ก่อน และผู้ค้าประกันจะ
รับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้ครบเต็มจานวนในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน
ไม่ว่าจะกระทาหรืองดเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบหรือกระทาละเมิดต่อผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่าผลแห่งการกระทาความผิดนั้นจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็นผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากกา ร
เป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา1 (หนึ่ง) ปี แล้วก็ตาม
2.ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาจ้างให้แก่ ผู้รับจ้าง โดยจะแจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระ
หนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลด
เปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็ม
ตามจานวน
3. ผู้ค้าประกันไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้ องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขใน
สัญญาจ้าง
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ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และ
ยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.............................................................)

หมายเหตุ ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ 5

