
         สัญญาเลขที.่................/.................      
เลขที่ตําแหนง...................                                                                                                                     
                                                                  
                           
                                                                                                                                                                                    

 
 

ติดรูปถาย 
1.5 x 2 นิ้ว 

                                               สัญญาจางพนักงานราชการ 
                                                        กรมปาไม 
 

สัญญาจางพนกังานราชการฉบับนี้ ทาํข้ึน ณ กรมปาไม เมือ่วันที.่.........เดอืน..................พ.ศ.......... 
ระหวางกรมปาไม โดย.....................................................ตําแหนง  เลขานุการกรมปาไม  ผูแทน/ผูรับมอบอํานาจ
ตามคาํส่ังกรมปาไม ที่ ....................... ลงวันที่.........................................................ซึ่งตอไปนี้ในสญัญาเรียกวา 
“กรม” ฝายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...................................................อายุ ................ป หมายเลขประจําตัวของ 
ผูถือบัตรประชาชน ....................................................อยูบานเลขที่......................... ถนน........................................ 
ซอย.....................................แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ............................................... 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย...............................................โทรศัพท…........................................ 
ซึ่งตอไปในสญัญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนี่ง ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกันทาํสัญญาจางไวตอกัน 

ดังตอไปนี ้
 

ขอ 1  กรมตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทาํงานใหแกกรมโดยเปนพนกังานราชการ  

ดังตอไปนี ้
       พนักงานราชการพิเศษ 
                                ลักษณะงาน ........................................................................................................................... 
       พนักงานราชการทั่วไป 
       กลุมงาน  ............................................................................................................................... 
       ตําแหนง  ............................................................................................................................... 
 
  ขอ 2  พนักงานราชการมีหนาที่รับผดิชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรมกําหนดไวใน

เอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี ้
  ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือกรณีที่มีขอสงสัย

เก่ียวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรมเปนผูวินิจฉัย และพนักงาน

ราชการจะตองปฏิบัตติามคาํวินิจฉัยนัน้ 
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  ขอ 3  กรมตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด..............ป .................. เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 

................ เดือน ................ พ.ศ. .......... (ซึ่งเปนวันที่พนักงานราชการผูนี้ไดเร่ิมลงมือปฏิบัตหินาที่อยูแลว) 
และใหสัญญาจางฉบับนี้หมดอายุการจางในวันที่ .......... เดือน …………... พ.ศ. …….... หรือหากเงินงบประมาณ 
ที่ใชจางหมดส้ินลงกอนวันที่ ............ เดือน …………… พ.ศ. ..............  ก็ถือวาสัญญาฉบับนี้หมดอายุการจาง
จนถึงวันที่เงินงบประมาณการจางเพ่ือการนี้หมด 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรมใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายสัญญาจาง           

และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
 

  ขอ 4  กรมตกลงจาย และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน ดังนี้ 
.................................................................................................................................................... คาตอบแทนเดือนละ                      บาท    (ไมรวมคาครองชีพ) 

....................................................................................................................................................  
       ทั้งนี้ พนักงานราชการตองเปนผูรับผดิชอบในการเสียภาษีเงินได โดยกรมจะเปนผูหักไว ณ ที่จาย 
 
  ขอ 5  พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรมกําหนด 
 
  ขอ 6  กรมจะทําการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนกังานราชการตามหลักเกณฑ และวิธีการ  

ที่กรมกําหนด 

  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด 

 

  ขอ 7  สัญญานี้ส้ินสุดเมื่อเขากรณีใดกรณหีนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1)  เขากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

(2)  พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

(3)  มีการเลิกสัญญาจางตามขอ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2547  
(4)  เหตุอ่ืน  ๆ  ดังตอไปนี ้

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

        เมื่อการตรวจพบวาผูที่ไดรับการจางเปนพนักงานราชการ  นาํเอกสารและใชขอความอันเปน 

 เท็จมาแสดง เพ่ือใหไดคุณสมบัติเปนพนักงานราชการ กรมสามารถยกเลิกสัญญาจางพนักงานราชการคนนั้นได    

และมีสิทธิเรียกรองทางแพงและดาํเนินคดอีาญา 

(5) เหตุอ่ืน  ๆ ตามที่กรมประกาศกาํหนด 
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ขอ 8  พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนด 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรมประกาศกาํหนด 

 

  ขอ 9  ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกาํหนดเวลาตามขอ 3 หรือปฏิบัติงานใด ๆ 

จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม  ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใชคาเสียหายใหกรม 

ทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรมเรียกรองใหชดใช และยินยอมใหกรมหักคาจางหรือเงินอื่นใดที่พนักงาน 

ราชการมีสิทธิไดรับจากกรมเปนการชดใชคาเสียหายได  เวนแตความเสียหายนั้นเกดิจากเหตุสุดวสัิย 

 

  ขอ 10  พนักงานราชการจะตองปฏิบตัติามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ 

พ.ศ. 2547  ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ประกาศหรือคาํส่ังของกรมที่ออก

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบหรือประกาศ หรือคําส่ังอ่ืน

ใดของทางราชการ ทั้งที่ใชบังคับอยูกอนและที่จะมีใชบงัคับในภายหลัง 

 

  ขอ 11  พนักงานราชการจะตองประพฤต ิและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั และ

คําส่ังของทางราชการ  ทั้งทีไ่ดออกใชบังคบัแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาจางนี้และที ่

จะออกใชบังคบัตอไปในภายหลัง  โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังตาง ๆ  

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี ้

 

  ขอ 12  พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรมตามที่ไดรับมอบหมาย ดวยความซื่อสัตย 

สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติมหรือ

กระทําการใด ๆ เพ่ือใหผลงานในหนาที่มคีุณภาพดีข้ึน  ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน และช่ือเสียงของราชการ  

และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ 
หามมิใหอาศยัหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนอันกอใหเกิดการเสียหายหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

 

  ขอ 13  ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว 

กอใหเกดิผลงานสรางสรรคข้ึนใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรม 

 

  ขอ  14   พนกังานราชการจะตองรับผดิชอบตอการละเมิดบทบญัญตัิแหงกฎหมายหรือสิทธิ

ใด ๆ ในสิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนาํมาใชในการปฏิบัตติามสัญญานี ้
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  ขอ 15  สิทธ ิหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนอืจากที่กําหนดไว 

ในสัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนดไว พนักงานราชการตองตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ อุทิศตนและเวลา เอาใจใส ระมัดระวังประโยชนของทางราชการตลอดเวลาและตองไม

ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบและเขาใจขอความ 

ในสัญญาโดยละเอยีดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และ

ตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 

 

     (ลงชื่อ)  ................................................................ กรม 

                 (นางสาวมาลี   ศรีรัตนธรรม) 

               เลขานุการกรมปาไม 

               ปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมปาไม 

 
 

     (ลงช่ือ) ................................................................ พนักงานราชการ 

      (..............................................................) 

 
  

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

      (................................................................) 

 

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

      (................................................................) 
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เอกสารแนบทายสัญญาจาง 

ผนวก ก. 

--------------------- 

 

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 

 1.  พนักงานราชการพิเศษ  (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏบิตัิงาน ระยะเวลา ผลผลติ หรือ           

วิธีปฏิบตัิงานกรณีอ่ืนที่แสดงใหเห็นผลสําเร็จของงาน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.   พนักงานราชการทั่วไป (ใหระบุหนาที่ความรับผดิชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 หมายเหตุ   1.  ในกรณีทีก่รมไดกําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตาํแหนงใดไวแลว       

อาจกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัตติามที่กรมกําหนดไว สําหรับตาํแหนงนัน้ก็ได 

       2.  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรมอาจมีคําส่ังมอบหมายงานให

พนักงานราชการปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาทีค่วามรับผิดชอบที่กําหนดไวได โดยไมตองแกไข

สัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคาํส่ังของกรม โดยถือเปนการกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบ

ตามสัญญานี ้

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

เอกสารแนบทายสัญญาจาง 

ผนวก ข. 

--------------------- 

 

กําหนดระยะเวลาการมาปฏบิัติหนาที ่

 

1.   พนักงานราชการพิเศษ 

     ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ

     ปฏิบตัิงานตามระยะเวลา ดังนี้ …………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

      ปฏิบตัิงานตามผลผลิตของงาน ดังนี้ ………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       อ่ืน ๆ  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.   พนักงานราชการทั่วไป 

     ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ
     ปฏิบตัิงานตามระยะเวลา ดังนี้ …………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       อ่ืน ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 หมายเหตุ  ในกรณีทีม่ีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรมอาจมีคําส่ังเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาการมาปฏิบตัิหนาที่หรือคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่เปนอยางอ่ืนได  โดยไมตองแกไขสัญญา  และพนักงาน

ราชการ   ยินยอมปฏิบัตติามคําส่ังของกรม โดยถือเปนการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี ้

 


	                                                                  
	                                              สัญญาจ้างพนักงานราชการ 
	  ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด 
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