
สัญญาจ้างเลขที่............./ 2561 
สัญญาจ้างพนกังานราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

--------------- 
  สัญญาฉบับน้ีทาํข้ึน   ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เมื่อวันที ่ …..  เดอืน............... พ.ศ. …….. ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โดย      ................................................................................................................................................................... 
ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     ผู้รับมอบอํานาจ ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1120/2560  สั่ง ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560  ซึง่ต่อไปนี้ใน
สัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง  กับ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 
เกิดเมือ่วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ...........  วุฒิ ........................ สาขาวิชาเอก ................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .......................................................... ออกให้ ณ .................................................. 
วันออกบัตรวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............ บัตรหมดอายุวันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี…………….…….…หมู่ที…่….………ถนน……..…………………ตําบล……………...................
อําเภอ……….………จังหวัด….......................... รหัสไปรษณีย์ .................  โทรศัพท์...................................ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญาเรียกว่า “พนักงานราชการ” ฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝา่ยได้ตกลงทําสัญญาจ้างไว้ต่อกัน มีข้อความดังตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1 กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่กรม/สํานักงาน 
โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้ 
   พนกังานราชการท่ัวไป 
        กลุ่มงานบริการ 
              ตําแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง 
     ตําแหน่ง นักการภารโรง 
        กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
              ตําแหน่ง  ครูผู้สอน 
        ตําแหน่งเลขที่ ........................................................ 
  ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม/สํานักงานกําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างน้ี 
  ในกรณีที่ มี ปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้าง น้ีหรือไม่  หรือกรณีที่มี 
ข้อสงสัยเก่ียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สํานักงานเป็นผู้วินิจฉัย 
และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตกลงจ้างพนักงานราชการมี
กําหนด....ปี....เดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่ ..... เดอืน .......... พ.ศ. ....... และส้ินสุดในวันท่ี ...... เดอืน ................. พ.ศ. ...... 

                                                                                           
/กําหนดระยะเวลา… 
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  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงาน  โรงเรียน ................................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง 
และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง 
  ข้อ 4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตกลงจ่ายอัตราค่าตอบแทน 
และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังน้ี 
   4.1 ค่าตอบแทนเดือนละ ................................ บาท (.....................................................) 
   4.2 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ .................บาท (.............................................) 
   4.3 รวมทั้งสิ้นเดือนละ ..................................บาท (........................................................) 
  และเงินประกันสังคมร้อยละ 5  ของเงินเดือน 
  ทั้งน้ี พนักงานราชการตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 
  ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้ รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด 
  ข้อ 6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
กําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหน่ึงเป็นประการใด ให้ถอืเป็นทีสุ่ด 
  ข้อ 7 สัญญาน้ีสิ้นสดุลงเมือ่เข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอ่ไปน้ี 
   (1)  เข้ากรณีใดกรณีหน่ึงตามที่กําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   (2)  พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   (3)  มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547  
   (4)  เหตอุื่น ๆ ดังต่อไปนี ้
        ....................................................................................................................... 
   (5)  เหตอุื่น ๆ ตามทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประกาศกําหนด 
  ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด 
 
 
                     /ข้อ 9 ในกรณ…ี 
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  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละท้ิงงานก่อนครบกําหนดเวลาตามขอ้ 3 หรือปฏิบัติงานใดๆ จน
เป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่ โรงเรียน.................................................../สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใชค่้าเสียหายให้โรงเรียน
...................................................../สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกประการภายใน
กําหนดเวลาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกร้องให้ชดใช้ และยนิยอมให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดท่ีพนักงานราชการมีสิทธิ
ได้รับจากกรม/สํานักงานเป็นการชดใช้ค่าเสยีหายได้ เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสดุวิสัย 
  ข้อ 10  พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ตามคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันท่ีลงนามในสัญญาจ้างน้ี และที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่ง ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาจ้างน้ี 
  ข้อ 12 พนักงานราชการตอ้งปฏิบัติงานให้ โรงเรียน ................................................................../ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามที่ไดรั้บมอบหมาย ด้วยความซือ่สตัย์ สุจริต และ
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทําการใด ๆ 
เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งน้ี ตอ้งรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับ
หรือข้อมลูของทางราชการให้ผู้หน่ึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รบัผิดชอบงานนั้น ๆ 
  ข้อ 13 ในระหว่างอายุสญัญาจ้างนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสญัญาจ้างแล้ว ก่อให้เกดิ
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
  ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ใน
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  ข้อ 15  สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนอืจากที่กําหนดไว้ใน
สัญญาจ้างน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท่างราชการกําหนดไว้ 
 
 
 
 

            /สญัญาน้ีทําข้ึน… 
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  สัญญาน้ีทําข้ึนสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่าย
ต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับและมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์หน่ึงฉบับ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้ว่าจ้าง 
              (.............................................) 

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

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

     ลงชื่อ.................................................พยาน 
       (...........................................) 
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เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้าง 
ผนวก ก. 

   
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานราชการ 
  1  พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 
       ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  
  1.  ในกรณทีี่กรม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตําแหน่งใดไว้แล้ว อาจ
กําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏิบัตติามที่สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่งน้ันก็ได ้
  2.  ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   สํานักงานอาจมีคําสั่งมอบหมายงานให้พนักงาน
ราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ได ้โดยไม่ตอ้งแก้ไขสัญญา และ
พนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี 
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เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้าง 

ผนวก ข. 
    

 
กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าท่ี 
  พนกังานราชการทัว่ไป 
          ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ
          ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังน้ี................................................................... 
 
  ..............ต้ังแต่วันที่  .........................................  ถงึ  ...................................................... 
         อื่น ๆ........................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
   
 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ สํานักงานอาจมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และ
พนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน โดยถือเป็นการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ 
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สัญญาค้ําประกัน 
สัญญาจ้างพนกังานราชการ 

 
เขียนที่ ........................................................ 

                                                             วันที.่...............เดอืน........................ พ.ศ. …………..... 
  
  ตามที่(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ผู้รับจ้างได้ทําสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการ ไว้กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผูว่้าจ้าง ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ........./2561  ลงวันที่  ........  เดอืน ......................... พ.ศ. .................  น้ัน 
  ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที ่........
ซอย........... ถนน...........................ตําบล .............................อําเภอ.............................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.........................เกิดเมือ่วันที่ ........  เดือน .................พ.ศ. ..............อายุ ..........ปี  
อาชีพ ...............................สถานที่ทํางาน...................................................................  ตําแหน่ง................................
อันดับ ....................................อัตราเงินเดอืน ..................................บาท  บัตรประจําตวัข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ประชาชน เลขที่................................................................................. ออก  ณ ......................................................
วันออกบัตรวันที่ ..........เดือน .........................พ.ศ...............บัตรหมดอายุวันที่.........เดอืน....................พ.ศ..............
ซึ่งตอ่ไปในสญัญาน้ีเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน”  ตกลงทําสญัญาคํ้าประกัน  นาย/นาง/นางสาว .................................   
โดยมีข้อความดังตอ่ไปนี ้
  1.  ผู้คํ้าประกันตกลงผูกพันตนค้ําประกันผู้รับจ้าง โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกับ
ผู้ รับ จ้ าง  และ ผู้ คํ้ าประ กัน ยินยอมชํ าระห น้ีตาม ข้อผูก พันที่ ระ บุ ไว้ ในสัญญาจ้ างพนักงานราชการ  
ตําแหน่งครูผู้สอน ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหน้ี
ก่ อนและ ผู้ คํ้ าประกั นจะรั บผิ ดสัญญา น้ี ตลอด ไปจนกว่ า จะชํ า ร ะห น้ีครบ เต็ ม จํ านวน  ในกร ณีที่ 
ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ไม่ว่าจะกระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมิชอบหรือกระทําละเมิด ต่อผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่าผลแห่งการกระทําความผิดน้ันจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็น 
ผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปี แล้วก็ตาม 
  2. ในกรณีผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง 
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ันด้วยทุกครั้ง และผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผอ่นจํานวนเงินในการ
ชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้คํ้าประกัน และรับผิดในฐานะ  ผู้คํ้าประกันตามสัญญาน้ี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหน้ีครบเต็มตามจํานวน 
  3. ผู้คํ้าประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เง่ือนไขในสัญญาจ้าง 

 
/ผู้คํ้าประกันไดอ้่าน… 
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  ผู้คําประกันไดอ้่านและเข้าใจข้อความแห่งสญัญาน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกตอ้งตรงตาม
เจตนารมณ์และยินยอมปฏิบัติตามสญัญาน้ีทุกประการ จึงได้ลงลายมอืชือ่ไว้เป็นสําคัญตอ่หน้าพยาน 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้คํ้าประกัน 
                                               ( ………………………………..…………………) 
 

ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้คํ้าประกัน 
                                               ( …………………………..……………………) 
     

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

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


