




 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

  สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับน้ี  ทําขึ้น  ณ …………………………………………………………………………….. 
เมื่อวันที่…………………………………………………………ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ………………………………………………. 
ตําแหน่ง ………………………………………………………………ผู้แทน/ผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ 886/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร” ฝ่ายหน่ึง 
กับ นาย/นาง/นางสาว …………………………………….อายุ …………. ปี หมายเลขประจําตัวของผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน 
………………………………………………………………. อยู่บ้านเลขที่ ……………………………………. ถนน ……………………………………. 
ซอย …………………………………………… แขวง/ตําบล …………………………………….. เขต/อําเภอ ……………………………………….. 
จังหวัด ……………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………………………… โทรศัพท์ ………………………………………... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทําสํญญาจ้างไว้ต่อกัน 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  กรมสง่เสริมการเกษตรตกลงจ้าง  และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดังน้ี 
     กลุ่มงานเทคนิค 
        ตําแหน่ง…………………………………………………. 
    กลุ่มงานบริการ 
         ตําแหน่ง…………………………… 
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         ตําแหน่ง…………………………… 
 

  ข้อ  2  พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
จ้างน้ี 
  ในกรณีทีม่ีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างน้ีหรือไม่   หรือกรณีที่มีขอ้สงสัย 
เก่ียวกับข้อความของสัญญาจ้าง   หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง   ให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
 

  ข้อ  3  กรมสง่เสริมการเกษตรตกลงจ้างพนักงานราชการ    มีกําหนด……….ปี.………เดือน 
เริ่มต้ังแต่วันที่  …………………………………..  และสิ้นสุดในวันที่  ……………………………………… 
 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามรายละเอียด 
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอืว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง
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ข้อ  4  กรมสง่เสริมการเกษตรตกลงจ่ายและพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน  

ดังน้ี …...................................................................................................................................................................   
   ทั้งน้ี  พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้และเงินประกันสังคม  
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 
 

  ข้อ  5  พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  หรือตามที่คณะกรรมการหรือกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด 
 

  ข้อ  6  กรมสง่เสริมการเกษตรจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหน่ึงเป็นประการใด   ให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ข้อ  7  สัญญาน้ีสิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง   ดังต่อไปน้ี 
  (1)  เข้ากรณีใดกรณีหน่ึงตามที่กําหนดในขอ้ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  (2)  พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  (3)  มีการเลิกสัญญาจา้งตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
  (4)  เหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1. กรมส่งเสริมการเกษตรไมไ่ด้รับงบประมาณในตําแหน่งที่จ้าง 
          2. ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
          3. พนักงานราชการทั่วไป ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้ถือว่า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันสิ้นปีงบประมาณน้ัน  
          4.  เหตุอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศกําหนด 
 

  ข้อ  8  พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนด 
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 และหรือกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศกําหนด 
  ระเบียบเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย  ในกรณทีี่กรมส่งเสริมการเกษตรยังมิได้ 
ประกาศเพ่ือบังคับใช้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537 ซึ่งว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  9  ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใด ๆ  
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการเกษตร  ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้ 
ค่าเสียหายให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทกุประการภายในกําหนดเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรเรียกร้องให้ชดใช้  
และยินยอมให้กรมส่งเสริมการเกษตรหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นการชดใช้ค่าเสียหายไว้ เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
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  ข้อ  10  พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
ราชการ พ.ศ. 2547  ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ประกาศหรือคําสัง่ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรท่ีออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 

  ข้อ  11  พนักงานราชการจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสั่งของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างน้ี และ 
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง  โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสัง่ต่าง ๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างน้ี 
 

  ข้อ  12  พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน  โดยแสวงหาความรู้และทกัษะ
เพ่ิมเติมหรือกระทําการใด ๆ เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งน้ี ต้องรักษาผลประโยชน์ และช่ือเสียง 
ของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หน่ึงผู้ใดทราบโดยมิได้รับอนุญาต 
จากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ  
 

  ข้อ  13  ในระหว่างอายุสัญญาจ้างน้ี หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ ให้ลขิสทิธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

  ข้อ  14  พนักงานราชการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ  
ในสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม  ซึ่งพนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 

  ข้อ  15  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ 
ในสัญญาจ้างน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกําหนดไว้ 

 

  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจขอ้ความ 
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น  
และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

        (ลงช่ือ)………………….………………….กรมส่งเสริมการเกษตร 
                  (……..…………………………) 
 

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

        (ลงช่ือ)………………….………………….พยาน 
                       (………………………..………) 
 

         (ลงช่ือ)………………….………………….พยาน 
                    (………………………..………) 
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ลงช่ือ..…............................................พนักงานราชการ 
        (...................................................) 

 
เอกสารแนบทา้ยสญัญาจ้าง 

 
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานราชการทัว่ไป 
กลุ่มงาน……………………….…………ตําแหน่ง………………………….…………………สังกัดที่ต้องปฏิบัติงาน…………………… 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
1. กรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา อาจมีคาํสั่งมอบหมายงาน 

ให้พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ได้ หรืออาจเกลี่ย
อัตรากําลังไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน หรือมีคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในสถานที่อ่ืนภายในหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรมส่งเสริมการเกษตร หรอื
ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งออกคําสั่งน้ันโดยถือเป็นการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร อาจมคีําสั่งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคําสั่ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอ่ืนได้ หรืออาจแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยถือเป็นการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 
 

กําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตัหิน้าที ่
  พนกังานราชการทัว่ไป 
     ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
      ปฏิบัติงานตามระยะเวลา  ดังน้ี           
                             …………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………. 
       อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………... 
   

ทั้งน้ี  ขอให้แนบสําเนาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครทั้งหมด 
 
 

 
 

 
 

 

ลงช่ือ..…............................................กรมส่งเสริมการเกษตร 
         (...................................................) 
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