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สญัญาจ้างปฏิบติังาน 

ของเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

สญัญาเลขที.่.............(ระบุเลขทีส่ญัญา)  
 

  สญัญาฉบบัน้ี ทําขึน้เมื่อวนัที.่................................ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที ่๗๕/๖ ถนน

พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดย..................................................... อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกว่า 

“กรอ.” ฝ่ายหน่ึง กบั นาย/นาง/นางสาว ....................................................... ผูถ้อืบตัรประชาชนเลขที่

........................................มภีูมลิําเนาอยู่ทีป่รากฏตามสําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นที่แนบ

ทา้ยสญัญาน้ีเรยีกว่า “เจา้หน้าที”่ อกีฝ่ายหน่ึง 

 คู่สญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑. การจ้างและขอบเขตของงานจ้าง 

 กรอ. ตกลงบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ในตําแหน่ง..........................................กอง/กลุ่ม/ฝ่าย

..........................................โดยเจา้หน้าทีม่หีน้าทีจ่ะต้องปฏบิตังิานเต็มเวลาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตําแหน่ง 

หน้าที่ความรบัผดิชอบ ลกัษณะของงานที่ต้องปฏบิตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบ คําสัง่ ประกาศ หรอืหลกัเกณฑท์ี่ 

กรอ. กําหนด 
 

 ข้อ ๒. กาํหนดระยะเวลาจ้าง 

 สญัญาฉบบัน้ี มกีําหนดระยะเวลา..............ปี ตัง้แต่วนัที่.......เดือน.......................พ.ศ........         

ถงึวนัที.่...... เดอืน.............................พ.ศ........ 
 

 ข้อ ๓. การจ่ายค่าจ้าง 

 กรอ. ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นรายเดอืน ในอตัราเดอืนละ...............................บาท 

(..................................................) โดยวธิโีอนเงนิเข้าบญัชธีนาคารของเจ้าหน้าที่ทุก ๆ เดอืน ภายใน

ระยะเวลาและธนาคารที ่กรอ. กําหนดตามความเหมาะสม 

 ในกรณีทีก่ารปฏบิตังิานในเดอืนแรกและเดอืนสุดท้าย มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานไม่เต็มหน่ึงเดอืน 

กรอ. มสีทิธหิกัลดเงนิค่าจา้งของเจา้หน้าทีล่งตามส่วน โดยการคาํนวณส่วนของเดอืน 

 ในการจ่ายค่าจ้าง และเงนิอื่นใด อนัเน่ืองมาจากสวสัดกิารหรอืผลประโยชน์เกื้อกูลของเจ้าหน้าที่ 

เจา้หน้าทีย่นิยอมให ้กรอ. หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ทัง้น้ี ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบ คาํสัง่ ประกาศ หรอืหลกัเกณฑ์

ที ่กรอ. กําหนด 
 

 ข้อ ๔. การทดลองการปฏิบติังาน 
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 กรอ. จะกําหนดใหเ้จา้หน้าทีม่รีะยะเวลาทดลองการปฏบิตังิาน เป็นระยะเวลา ๔ (สี)่ เดอืน นบัตัง้แต่

วนัทีเ่ริม่ต้นสญัญาตามขอ้ ๒. ซึง่การพจิารณาผลการทดลองการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่ใหเ้ป็นไปตามที่ 

กรอ. กําหนด 

 ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีม่ผีลการทดลองการปฏบิตังิานตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานที ่กรอ. กําหนด ใหถ้อืว่า

สญัญาฉบบัน้ีสิ้นสุดลงนับตัง้แต่วนัที่ กรอ. แจ้งการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิงานแก่เจ้าหน้าที่ โดย

เจา้หน้าทีไ่มม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใด ๆ จาก กรอ. 
 

 ข้อ ๕. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 ในระหว่างกําหนดระยะเวลาจา้งตามสญัญาน้ี กรอ. จะประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ตาม

หลกัเกณฑท์ี ่กรอ. กําหนด 

 ในกรณีที่เจา้หน้าที่มผีลการประเมนิการปฏบิตังิานตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด กรอ. มสีทิธิ

บอกเลกิสญัญาได้ ทัง้น้ี กรอ. จะมหีนังสอืแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหน่ึงเดอืน และการบอกเลิก

สญัญาดงักล่าวเจา้หน้าทีจ่ะไดร้บัค่าชดเชยตามหลกัเกณฑท์ี ่กรอ. กําหนด 
 

 ข้อ ๖. หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

 เจา้หน้าทีจ่ะตอ้ง 

 ๖.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ ความอุตสาหะ และความซื่อสัตย์ ตลอดจนใช้ความรู้

ความสามารถของตนอยา่งสงูสุดตามมาตรฐานของวชิาชพี 

 ๖.๒  เชื่อฟังและปฏบิตัติามคําสัง่ซึง่สัง่การในหน้าทีโ่ดยชอบ และไมแ่สดงกริยิาก้าวรา้วหรอืดูหมิน่

ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 ๖.๓  ปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ คําสัง่ ประกาศ นโยบาย และแบบ

ธรรมเนียมของ กรอ. โดยมใิหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ แก่ กรอ. 

 ๖.๔  ปฏิบัติงานที่ได้ร ับมอบหมายให้เกิดผลดีและเกิดความก้าวหน้าแก่ กรอ. รวมทัง้ต้อง

ระมดัระวงัรกัษาทรพัยส์นิและผลประโยชน์ของ กรอ. 

 ๖.๕  ปฏบิตังิานตรงต่อเวลา 

 ๖.๖  รกัษาความลบัของ กรอ. 

 ๖.๗  ประพฤตแิละปฏบิตัติามจรยิธรรมแห่งวชิาชพีของตนและตามที ่กรอ. กําหนด 

 ๖.๘  รกัษาความสามคัค ีและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลดแีก่ กรอ. รวมทัง้

จะตอ้งไมก่ระทาํการอยา่งหน่ึงอย่างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกลง้กนัหรอืยุยงใหเ้กดิการแตกความสามคัค ี

 ๖.๙  ไมร่ายงานเทจ็หรอืใหก้ารเทจ็ต่อ กรอ. และผูบ้งัคบับญัชา การปกปิดขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจง้

ถอืวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

 ๖.๑๐ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม ห้ามอาศัยหรอืยอมให้ผู้อื่นอาศัย

อํานาจหน้าทีข่องตนไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรอืผูอ้ื่น 

 ๖.๑๑ ไมป่ฏบิตังิานอื่นใดซึง่จะเป็นการขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละผลประโยชน์ของ กรอ. 

 ๖.๑๒ ไมป่ระพฤตใิหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีงแก่ตนเองหรอื กรอ. 
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 ข้อ ๗.  สิทธิในผลงานจ้าง 

 สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของขอ้มลู เอกสาร และงานทีเ่จา้หน้าที่ได้จดัทําขึน้จากการปฏบิตังิาน

ตามสญัญาน้ีให้ตกเป็นสทิธขิอง กรอ. เจ้าหน้าที่ต้องไม่นําข้อมูล เอกสาร และงานที่ได้จดัทําขึ้นจากการ

ปฏบิตัหิน้าที่ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน ไปใช้หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นหนังสอืจาก 

กรอ. ก่อน และเจา้หน้าที่จะต้องส่งมอบบรรดาขอ้มูล เอกสาร และงานทัง้หมดที่เจา้หน้าที่ได้จดัทําขึน้จาก

การปฏบิตังิานใหแ้ก่ กรอ. เมือ่สิน้สุดสญัญาน้ี 

 เจ้าหน้าที่จะต้องรบัผิดต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใน

ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืสทิธอิื่นใดของบุคคลอื่น อนัเกดิจากการทีเ่จา้หน้าทีนํ่าไปใชใ้นการปฏบิตังิานตาม

สญัญาน้ี ตลอดจนรบัผดิชอบในค่าเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการน้ี และการกระทําดงักล่าวไม่ตดัสทิธ ิ

กรอ. ทีจ่ะบอกเลกิสญัญาได ้
 

 ข้อ ๘. การจ้างช่วง 

 การปฏบิตังิานตามสญัญาน้ี เป็นงานทีถ่อืคุณสมบตัขิองเจา้หน้าทีเ่ป็นสําคญั ดงันัน้ เจา้หน้าทีจ่ะเอา

งานทัง้หมดหรอืบางส่วนจากการปฏบิตัหิน้าทีน้ี่ ไปใหผู้อ้ ื่นปฏบิตัแิทนหรอืไปจา้งช่วงอกีต่อหน่ึงไมไ่ด ้
 

 ข้อ ๙. การบอกเลิกสญัญา 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการบอกเลิกสัญญา เจ้าหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงความจํานงต่อ กรอ. 

ล่วงหน้า ไมน้่อยกว่า ๓๐ (สามสบิ) วนั และใหส้ญัญานัน้สิน้ผลกต่็อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิาก กรอ. แลว้ 

 ภายใต้บงัคบัขอ้ ๔. ขอ้ ๕. และ ขอ้ ๗. หากเจา้หน้าทีม่ไิดป้ฏบิตัติามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรอืมไิด้

ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ คําสัง่ ประกาศ หรอืหลกัเกณฑท์ี ่กรอ. กําหนด กรอ. จะบอกเลกิสญัญาได้

ทนัท ีโดยมติอ้งบอกกล่าว และดาํเนินการทางวนิยัหรอืดาํเนินการตามกฎหมายต่อเจา้หน้าทีไ่ด ้
 

 ข้อ ๑๐. การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา 

 กรณมีกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขสญัญา ใหท้าํเป็นหนงัสอืตามแบบและพธิกีารเช่นเดยีวกบัสญัญาน้ี 

 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราค่าจา้งหรอืสทิธปิระโยชน์เกี่ยวกบัสวสัดกิารประโยชน์เกื้อกูลหรอื

การแต่งตัง้โยกยา้ยใหป้ฏบิตังิานอกีตําแหน่งหน่ึง เจา้หน้าทีย่นิยอมให ้กรอ. ดาํเนินการตามที ่กรอ. กําหนด 

โดยไมต่อ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ขสญัญาได ้

 

 

 สญัญาจดัทาํขึน้เป็นสองฉบบั มขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาอ่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีด

แลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยานและคู่สญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 

  

 

 

     

ลงชื่อ ...................................................... กรอ.  ลงชื่อ ...................................................... เจา้หน้าที ่
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 (..................................................)   (..................................................) 

อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม      

  

 

 

     

ลงชื่อ ...................................................... พยาน  ลงชื่อ ...................................................... พยาน 

 (                                       )    (                                      )  

 

 


