สัญญาจ้างเลขที่ ......................./๒๕๖๐
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดรูปถ่าย
๑ x ๑.๕ นิ้ว

สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย นายสาเริง บุญโต
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ..............................................................................ตาแหน่งเลขที่ .....................
อายุ……………........ ปี หมายเลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน ........................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน ...................................................... ซอย ........................................................
แขวง/ตาบล ...................................... เขต/อาเภอ ............................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................... โทรศัพท์ .................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลง
รับจ้างทางานให้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน .......................................-............................................
 พนักงานราชการทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ตาแหน่งครูผู้สอน
 กลุ่มงานบริการ
 ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง  ตาแหน่งนักการภารโรง
ข้อ ๒ พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตกลงจ้างพนักงานราชการ มีกาหนด
การจ้าง ๑๙ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิ บั ติ ง านที่ โ รงเรี ย นใน สั ง กั ด ส านั ก งานส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลง
รับค่าตอบแทน ดังนี้
๔.๑ ค่าตอบแทน...

๒
๔.๑ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ.........................บาท (....................................................)
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อน
ค่าตอบแทนรายปี (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๘ เดือน) ทุกสิ้นปีงบประมาณ แต่ขึ้นอยู่กับคะแนนการประเมิน โดยแบ่ง
ระยะการประเมินเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ปีถัดไป และ ช่วงที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ปีเดียวกัน
๔.๒ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๘/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และทหารกองประจาการ
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
เดือนละ...............................บาท (..................................................................)
๔.๓ เงินประกันสังคมร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนรายเดือน
ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะเป็น ผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้อ ๕ พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม / สานักงานกาหนด
ข้อ ๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม/สานักงานกาหนดผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดในข้อ ๒๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๓๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
..................................................................-.......................................................................
(๕) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรม/สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ ๘ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนด
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือที่กรม/สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๑ หรือปฏิบัติงานใดๆ
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สานักงาน ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ กับ กรม/ส านั ก งานทุ กประการภายในกาหนดเวลาที่ก รม/ส านั กงานเรี ย กร้ องให้ ช ดใช้ และยิ นยอมให้
กรม/สานักงาน หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรม/สานักงาน เป็นการชดใช้
ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๐ พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งของกรม/สานักงาน
ที่ออกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการ...

๓
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้ และที่จะออก
ใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอม ให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆ ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ข้อ ๑๒ พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรม/สานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตนโดยแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติม
หรือกระทาการใดๆ เพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ
และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของ ทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ข้อ ๑๓ ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม/สานักงาน
ข้อ ๑๔ พนักงานราชการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกาหนดไว้ สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายสาเริง บุญโต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้รับจ้าง
(.....................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................... พยาน
(………………………………………….…)
ผู้อานวยการโรงเรียน................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... พยาน
(นายสนอง สินโพธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
๑. พนักงานราชการพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต หรือ
วิธีปฏิบัติงานกรณีอื่นที่แสดงให้เห็นผลสาเร็จของงาน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๒. พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
๒.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูและช่วยเหลือผู้เรียน
๒.๔ ประสานความร่ ม มื อ กั บ ผู้ ป กครองและบุ ค คลในชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ตามศักยภาพ
๒.๕ ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒ นาการของผู้ เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ
๑. ในกรณีที่กรม/สานักงานได้กาหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตาแหน่งใดไว้แล้ ว
อาจกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามที่กรม/สานักงานกาหนดไว้ สาหรับตาแหน่ง
นั้นก็ได้
๒. ในกรณี จาเป็ น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สานักงานอาจมีคาสั่ งมอบหมายงาน
ให้พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษ นอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
สัญญา และพนักงานราชการยิน ยอมปฏิบัติตามคาสั่งของกรม/ส านักงาน โดยถือเป็นการกาหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้

๕
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่
๑. พนักงานราชการพิเศษ
� ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
� ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
� ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนี้
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
� อื่น ๆ
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
๒. พนักงานราชการทั่วไป
� ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
� ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
� อื่น ๆ ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
หมายเหตุ
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สานักงาน อาจมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงาน
ราชการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของกรม/สานักงาน โดยถือเป็นการกาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๖
เอกสารหมายเลข ๑

เงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่........................./๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
................................................................................
การจัดทาสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่................../๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................... อายุ..................... ปี
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่.................ซอย..................................แขวง / ตาบล .............................................
เขต / อาเภอ......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย์.........................
โทรศัพท์.................................................... ได้เข้าใจและยินยอมรับในเงื่อนไขประกอบการทาสัญญาจ้าง ดังนี้
๑. การจัดทาสัญญาจ้างครั้งนี้ ได้จัดทาสัญญาจ้างระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อครบตามกาหนดสัญญา
จ้างดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างตามข้อ ๒
๒. เมื่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๓ ได้ ด าเนิ น การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง
ตามแผนการเกลี่ยอัตรากาลังและแผนพัฒนาอัตรากาลังที่คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากาลังได้พิจารณาแล้ว ข้าพเจ้า
ยินดีไปปฏิบัติงานตามแผนการเกลี่ยอัตรากาลังที่กาหนดดังกล่าว
๓. หากข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อ ๒ ได้ ให้ ถือว่าข้าพเจ้าสิ้นสุดสิ ทธิภาพ
ตามสัญญาจ้าง และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายสาเริง บุญโต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้รับจ้าง
(.....................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................... พยาน
(………………………………………….…)
ผู้อานวยการโรงเรียน................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... พยาน
(นายสนอง สินโพธิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๗
เอกสารหมายเลข ๒
ลักษณะงานตามมาตรฐานตาแหน่งภาระงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่โรงเรียนมอบหมาย
พนักงานราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตาแหน่งครูผู้สอน
 กลุ่มงานบริการ  ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง  ตาแหน่งนักการภารโรง
โรงเรียน.....................................................
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๗. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๘. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๙. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๑. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
(จานวนข้อปรับเพิ่มหรือลดได้ตามภาระงาน หน้าที่ที่โรงเรียนมอบหมาย)

