
สัญญาจ้างเลขท่ี...................../................ 

 

 

สัญญาจ้างพนักงานจ้าง 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

  สัญญาจ้างพนักงานจ้างฉบับนี้ ทําข้ึน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง เลขท่ี 201 หมู่ท่ี 9 
ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี................ เดือน............................ พ.ศ............ ระหว่าง
เทศบาลตําบลบ้านกลาง โดย นายอภิชาติ เทพชา ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เทศบาลบาล” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
อายุ.................ปี หมายเลขประจําตัวผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี.................. ถนน............................... ซอย................... หมู่ท่ี............ แขวง/ตําบล................................. 
เขต/อําเภอ.................................. จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์
.................................................... ซ่ึงต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายต่างได้ตกลง
ร่วมกันทําสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบาล ตกลงจ้าง และพนักงานจ้างตกลงรับจ้างทํางานให้แก่เทศบาลโดยเป็นพนักงานจ้าง
ประเภท 
   

                           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ตําแหน่ง................................................................................................................................. 
   ลักษณะงาน.......................................................................................................................... 

   พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตําแหน่ง................................................................................................................................. 

   ลักษณะงาน.......................................................................................................................... 

   พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ตําแหน่ง................................................................................................................................. 

   ลักษณะงาน.......................................................................................................................... 

  ข้อ 2 พนักงานจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีเทศบาลกําหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าท่ีการงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับ
ข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้เทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

  ข้อ 3 เทศบาลตกลงจ้างพนักงานจ้าง มีกําหนด............... ปี ............... เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี.............. 
เดือน................................ พ.ศ.................. และสิ้นสุดในวันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ.................... 
กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานเป็นไปตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงานเทศบาลในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลอาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีคําสั่งให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาจ้าง และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเทศบาลโดยถือ
เป็นการกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

/ข้อ 4... 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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  ข้อ 4 เทศบาลตกลงจ่าย และพนักงานจ้างตกลงรับค่าตอบแทน เดือนละ............................ บาท 
ท้ังนี้ พนักงานจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยเทศบาลจะเป็นผู้หักไว้ ณ ท่ีจ่าย 

  ข้อ 5 พนักงานจ้างอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หรือตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือเทศบาลกําหนด 

  ข้อ 6 เทศบาลจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
กําหนดไว้ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง และท่ีเทศบาลกําหนด 
  ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นท่ีสุด 

  ข้อ 7 สัญญานี้สิ้นสุดลงเม่ือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) พนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามข้อ 40 ของประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน) ติดต่อกัน 

2 ครั้ง โดยเทศบาลได้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้างและคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

(2) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกําหนดในข้อ 54 ของประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง 

(3) พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 55 ของประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

(4) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 56 ของประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
  (5) เหตุอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้.................................................................................................................. 

ข้อ 8 พนักงานจ้างมีหน้าท่ีต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามท่ีกําหนดในประกาศ 
ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานจ้างละท้ิงงานก่อนครบกําหนดเวลาตาม ข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใด ๆ จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ เทศบาลในระหว่างอายุสัญญาพนักงานจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทศบาลทุกประการ
ภายในกําหนดเวลาท่ี เทศบาลเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้ เทศบาลหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานจ้างมีสิทธิ
ได้รับจาก เทศบาลเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 
  ข้อ 10 พนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
ประกาศหรือมติของ ก.ท.จ.ลําพูน ประกาศหรือมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศหรือ
คําสั่งของเทศบาลท่ีออกตามประกาศ ก.ท.จ.ลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

  ข้อ 11 พนักงานจ้างจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง มติ ก.ท. มติ ก.ท.จ.จังหวัด และคําสั่งของทางราชการ ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานจ้างอยู่แล้ว
ก่อนวันท่ีลงนามในสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานจ้างยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง มติ ก.ท. มติ ก.ท.จ. และคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 12 พนักงานจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต
และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน  โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทําการใด ๆ  
เพ่ือให้ผลงานในหน้าท่ีมีคุณภาพดีข้ึน ท้ังนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของทางราชการและไม่เปิดเผย
ความลับ หรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

/ข้อ 13... 
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  ข้อ 13 ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิดผลงาน
สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 

  ข้อ 14 พนักงานจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร 
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงพนักงานจ้างนํามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

  ข้อ 15 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานจ้างนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีทางราชการกําหนดไว้ 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าว ข้างต้นและต่างฝ่ายต่าง
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

     ลงชื่อ.............................................. นายกเทศมนตรี   
                     (............................................) 
                                                           
 
 

ลงชื่อ.............................................. พนักงานจ้าง   
        (............................................) 

 
 

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


