
หมายเหตุ   1. ผู้รับจ้างต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากสถานศึกษา 
               2. การเบิกจ่ายเงินด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจาก สพฐ. แล้วเท่าน้ัน 

สัญญาเลขท่ี................../2565 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

  สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เมื่อวันท่ี ๒9 ตุลาคม 2564 ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายอนันต์ศักด์ิ  ภูพลผัน 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้รับมอบอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 511/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ส านักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับนาย/นาง/นางสาว................................................................ อายุ……......ปี หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน……....................................... อยู่บ้านเลขท่ี…………… ถนน……………… ซอย………………… แขวง/
ต าบล............................... เขต/อ าเภอ........................ จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์.........................  
โทรศัพท์................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่าย 
ต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ส านักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างท างานให้แก่ส านักงาน โดยเป็นพนักงาน
ราชการ ดังต่อไปนี้ 
   พนักงานราชการพิเศษ 
         ลักษณะงาน...................................................................... 
   พนักงานราชการทั่วไป 
        กลุ่มงาน............................................................................ 
         ต าแหน่ง............................................................................ 
        โรงเรียน............................................................................ 
  ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าท่ีรับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดท่ีส านักงาน ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าท่ีการงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้ส านักงานเป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานราชการ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 3 ส านั กงานตกลงจ้างพนั กงานราชการมี ก าหนด 12 เดือน เริ่ ม ต้ั งแต่วัน ท่ี  1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 และส้ินสุดในวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบั ติงานท่ีส านักงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย สัญญาจ้าง  
และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
  ข้อ 4 ส านักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ 
.......................... (...................................................) (อัตราค่าตอบแทน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) และค่าครองชีพอื่น ๆ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนด 

  ท้ังนี้  พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยส านักงานจะเป็นผู้หักไว้  
ณ ท่ีจ่าย 

 
/ ข้อ 5 พนักงาน ... 
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หมายเหตุ   1. ผู้รับจ้างต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากสถานศึกษา 
               2. การเบิกจ่ายเงินด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจาก สพฐ. แล้วเท่าน้ัน  

   
  ข้อ 5 พนั ก งานราชการอาจได้รับ สิทธิประโยชน์อื่ น  ตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามท่ีคณะกรรมการ หรือส านักงานก าหนด 
  ข้อ 6 ส านักงานจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ท่ีส านักงานก าหนด ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ 7 สัญญานี้ส้ินสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
         (1) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีก าหนดในข้อ 28 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
         (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
         (3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547  
         (4) เหตุอื่น ๆ ตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด 
  ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าท่ีต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามท่ีก าหนดในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือท่ีส านักงานประกาศก าหนด 
  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละท้ิงงานก่อนครบก าหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบั ติงานใด ๆ               
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับส านักงาน
ทุกประการภายในก าหนดเวลาท่ีส านักงานเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้ส านักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดท่ีพนักงาน
ราชการมีสิทธิได้รับจากส านักงานเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ข้อ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547  ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือค าส่ังของส านักงานท่ีออกตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของทาง
ราชการ ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันท่ีลงนามในสัญญาจ้างนี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปใน
ภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือค าส่ัง ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
  ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับส านักงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระท าการใด ๆ เพื่อให้
ผลงานในหน้าท่ีมีคุณภาพดีขึ้น ท้ังนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และช่ือเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของ
ทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

ข้อ 13 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้  หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
  ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญั ติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ                 
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลท่ีสาม ซึ่งพนักงานราชการน ามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 

/ ข้อ 15 สิทธิ... 
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  ข้อ 15 สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีทางราชการก าหนดไว้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่าง
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
     ลงช่ือ.................................................ผู้ว่าจ้าง  
             (นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)  
                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
                                 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
      
                                                ลงช่ือ........................................................พนักงานราชการ 
           (.................................................) 
 
     ลงช่ือ.................................................พยาน 
           (.................................................) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................... 
 
     ลงช่ือ.................................................พยาน 
            (................................................) 
                                              รองผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................   
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               2. การเบิกจ่ายเงินด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจาก สพฐ. แล้วเท่าน้ัน 

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผนวก ก. 

   
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 

1. พนักงานราชการพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต หรือวิธี
ปฏิบัติงานกรณีอื่นท่ีแสดงให้เห็นผลส าเร็จของงาน         

……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
  2. พนักงานราชการท่ัวไป (ให้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 
       ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  
  1. ในกรณีท่ีกรม/ส านักงานได้ก าหนดรายละเอียดมาตรฐานท่ัวไปของงานในต าแหน่งใดไว้แล้ว 
อาจก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามท่ีส านักงานก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นก็ได้ 
  2.  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส านักงานอาจมีค าส่ังมอบหมายงานให้พนักงานราชการ
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการ
ยินยอมปฏิบัติตามค าส่ังของส านักงาน โดยถือเป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสัญญานี้ 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผนวก ข. 

    
 
ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 
  พนักงานราชการทั่วไป 
          ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
          ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
         อื่น ๆ....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส านักงานอาจมีค าส่ังเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการ
ยินยอมปฏิบัติตามค าส่ังของส านักงาน โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หมายเหตุ   1. ผู้รับจ้างต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากสถานศึกษา 
               2. การเบิกจ่ายเงินด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจาก สพฐ. แล้วเท่าน้ัน 

สัญญาค้ าประกัน 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ    

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
--------------------------------------------------- 

                                                                                          เขียนท่ี  ......…………………………….............. 
วันท่ี ...... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

        ข้ าพ เจ้ า………………………………………… บ้ านเลขท่ี …..……… ถนน……….....…… ต าบล……………..……….. 
อ าเภอ…………………………… จังหวัด…………………..………… รหัสไปรษณีย์...........................  ขอท าสัญญาฉบับนี้ ให้ ไว้แก่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ดังนี้ คือ เมื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……….……………….………................. 
กระท าหรือ งด เว้น การกระท าอย่า งหนึ่ ง อย่า ง ใด  เป็น เหตุให้ เกิดความ เสียหายแก่ท างราชกา รแล้ว          
ถ ้า  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) . . . . . . …………………….……….. . . . . . . . ......................  ไม่ช าระหนี้นั้ น ข้าพเจ้ายอมรับ         
เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทน (นาย/นาง/นางสาว)………………….………...................... ท้ังส้ิน ตามแต่ทางการจะเรียกร้อง          
การเรียกร้องให้ชดใช้หนี้ค่าเสียหายนั้นจะเรียกร้องเอาจากข้าพเจ้าหรือ (นาย/นาง/นางสาว)....…………….………....................... 
คนใดคนหนึ่งก่อนหรือท้ังสองคนก็ได้ โดยข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับ (นาย/นาง/นางสาว) ....….……….......................                
ข้าพเจ้ายอมรับผิดใช้ให้โดย ไม่โต้แย้งแต่อย่างใด 
 

                                                                      ลงช่ือ …………………………………………. ผู้ค้ าประกัน 
                                                                                     (................................................) 

                                                                   ลงช่ือ …………………………………………. พยาน 
                                                                                     (................................................) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................ 

                                                        ลงช่ือ ………………………………………… พยาน 
                                                                                     (.................................................)  
                                                          รองผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................... 
 

ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

         ข้าพเจ้า นาย / นาง ………………………………………………………….…………..………. สามี/ภรรยาของ 
นาย/นาง ………………………..………..…….. ยินยอมให้ นาย/นาง...………………………..................... ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 

                                                                  ลงช่ือ ……………………………………. ผู้ให้ค ายินยอม 

                                                                        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 

                                                                        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 
 



ค ำอธิบำยกำรจัดท าสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 

1. สัญญาจ้างพนักงานราชการ (เพื่อเสนอ ผอ.สพม.กาญจนบุรี ลงนาม)         ฉบับจริง 3 ชุด  
2. ส าเนาบัตรประชาชน                             ส าเนา  3 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                               ส าเนา  3 ชุด 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา                      ส าเนา  3 ชุด 
5. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)                                           ส าเนา 3 ชุด  
6. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ส าหรับต าแหน่งครูผู้สอน)                       ส าเนา  3 ชุด 
7. ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี)                        ส าเนา  3 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                                                           ส าเนา  3 ชุด  
9. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย                         ส าเนา  3 ชุด 
10. หนังสือค้ าประกัน (กรณีผู้ค้ ามีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสเซ็นยินยอม)      ฉบับจริง รวม  3 ชุด       
11. ส าเนาเอกสารผู้ค้ าประกัน                                                  ส าเนาอย่างละ 3 ชุด       

11.1 บัตรข้าราชการผู้ค้ าประกัน   
11.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน   
11.3 ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ (ถ้ามี)   
11.4 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

             ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  และจัดเป็น 3 ชุด โดยแต่ละชุดให้เรียง
เอกสารตามล าดับหมายเลขที่ก าหนด                 
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