ตัวอย่างประกอบ 11
สัญญาเลขที่........./..............

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
(ส่วนราชการที่รับสมัคร)
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ
ส่วนราชการที่รับสมัคร
เมื่อวันที่
.....................................พ.ศ................ระหว่าง
ส่วนราชการทีร่ ับสมัคร
โดย หัวหน้าส่วนราชการที่
รับสมัคร ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ ส่วนราชการที่รับสมัคร ” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว
..............................................อายุ......................ปี หมายเลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
................................อยู่บ้านเลขที่...............ถนน...............ซอย.................... ตาบล............... อาเภอ...............
จังหวัด...............รหัสไปรษณีย์...............โทรศัพท์.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงาน
ราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ส่วนราชการที่รับสมัคร ตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทางานให้แก่
ส่วนราชการที่รับสมัคร โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน.....................................................................................................................
 พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน ........................................................................................................................
. ตาแหน่ง
..................................................................................................................................
ข้อ ๒ พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่
ส่วนราชการที่รับ
สมัคร กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างนี้
ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้
ส่วนราชการที่รับสมัคร
เป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๓
ส่วนราชการที่รับสมัคร ตกลงจ้างพนักงานราชการมีกาหนด.........เดือน เริ่มตั้งแต่
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ................และสิ้นสุดในวันที่..........เดือน...........................พ.ศ................
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่
ส่วนราชการที่รับสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียด
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ สานักงานตารวจแห่งชาติตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดย
ส่วนราชการที่รับ
สมัคร จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย

หัวหนาส่วนราชการ______________________ ส่วนราชการที่รับสมัคร / ผู้สมัคร____________________พนักงาน
ราชการ

-2ข้อ ๕ พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือ ส่วนราชการที่รับสมัคร กาหนด
ข้อ ๖ ส่วนราชการที่รับสมัคร จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ส่วนราชการที่รับสมัคร กาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดในข้อ ๒๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกจ้างตามข้อ ๓๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
(๔) เหตุอื่นๆ ดังต่อไปนี้
มีการยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษา ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ก่อน
วันสิ้นสุดโครงการ
.
(๕) เหตุอื่นๆ ตามที่
ส่วนราชการที่รับสมัคร กาหนด
ข้อ ๘ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนด
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และหรือทีส่ว่ นราชการที่รับสมัคร กาหนด
ข้อ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๑ หรือปฏิบัติงาน
ใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ส่วนราชการที่รับสมัคร ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ ส่วนราชการที่รับสมัคร ทุกประการภายในกาหนดเวลาที่ ส่วนราชการที่รับ
สมัคร เรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้ ส่วนราชการที่รับสมัคร หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการ
มีสิทธิได้รับจาก ส่วนราชการที่รับสมัคร เป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๐ พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งของ ส่วน
ราชการที่รับสมัคร ที่ออกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือ คาสั่ง
ต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้

หัวหนาส่วนราชการ______________________ ส่วนราชการที่รับสมัคร / ผู้สมัคร____________________พนักงาน

-3ข้อ ๑๒ พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับ
ส่วนราชการที่รับสมัคร ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน โดยแสวงหา
ความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใดๆ เพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษา
ผลประโยชน์และชื่อเสียงของทางราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ
โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ข้อ ๑๓ ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส่วนราชการที่รับสมัคร
ข้อ ๑๔ พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ
สิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในสัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกาหนดไว้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น
และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ) ................................................. ส่วนราชการที่รับสมัคร
(..........................................)
(ลงชื่อ) .................................................พนักงานราชการ
(..........................................)
(ลงชื่อ) .................................................พยาน
(..........................................)
(ลงชื่อ) .................................................พยาน
(..........................................)

ตัวอย่าง หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
-----------------------------๑. พนักงานพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต หรือวิธีปฏิบัติงาน
กรณีอื่นที่แสดงให้เห็นผลสาเร็จของงาน)
๒. พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
๑. ให้คาปรึกษาแก่ หัวหนาส่วนราชการ ในการกาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การอานวยการ
ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานด้านการตรวจพิสูจน์ หลักฐาน โดยเฉพาะงานการตรวจพิสูจน์ อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนและวัตถุระเบิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตารวจ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนาเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุ ดด้อย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจดาเนินการใดๆ ประสานงานด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สาหรับนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้
คาปรึกษาด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมอบหมาย
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ ๑. ในกรณีที่
ส่วนราชการที่รับสมัคร
ได้กาหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงาน
ในตาแหน่งใดไว้แล้ว อาจกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามที่ ส่วนราชการที่
รับสมัคร กาหนดไว้ สาหรับตาแหน่งนั้นก็ได้
๒. ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ส่วนราชการที่รับสมัคร อาจมีคาสั่ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้
โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยถือเป็น
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้

หัวหนาส่วนราชการ______________________ ส่วนราชการที่รับสมัคร / ผู้สมัคร____________________พนักงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
-----------------------------กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่
๑. พนักงานราชการพิเศษ
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. พนักงานราชการทั่วไป
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้
ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ วัน
.
..............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ ส่วนราชการที่รับสมัคร อาจมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคาสั่งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
สัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของที่ ส่วนราชการที่รับสมัคร โดยถือเป็นการกาหนด
ระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

หัวหนาส่วนราชการ______________________ ส่วนราชการที่รับสมัคร / ผู้สมัคร____________________พนักงาน

