ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------โดยทีส มควรปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงือ นไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ เพือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัว
และยืดหยุน่ เป็ นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการยิง ขึน.
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงเห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและ
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการไว้ เพือ เป็ น
มาตรฐานทัวไปให้

สว่ นราชการถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี.
ข้อ ๑ ประกาศนี.เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ในระเบียบนี.
“การสรรหา” หมายความว่ า การเสาะแสวงหาบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตอิ นื ๆ ทีจาํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งทีส่วนราชการ
กําหนดจํานวนหนึง เพือทีจะทําการเลือกสรร
“การเลือ กสรร” หมายความว่ า การพิจ ารณาบุ ค คลทีไ ด้ทํ า การสรรหา
ทัง. หมดและทําการคัดเลือกเพือ ให้ได้บุคคลทีเ หมาะสมทีส ุด

๒
“พนั ก งานราชการทัว ไป” หมายความว่า พนั ก งานราชการในกลุ่ม งาน
บริก าร กลุ่ม งานเทคนิ ค กลุ่ม งานบริหารทัวไป
 กลุ่ม งานวิช าชีพ เฉพาะ และกลุ่ม งาน
เชีย วชาญเฉพาะ
“พนัก งานราชการพิเ ศษ” หมายความว่า พนัก งานราชการในกลุ ่ม งาน
เชียวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและ
เลือกสรร
ข้อ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ ให้คํานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ ของ
ทางราชการเป็ นสําคัญ และด้วยกระบวนการทีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี
ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือ กสรรพนั ก งานราชการทัว ไป ให้ห ัว หน้ า
ส่วนราชการแต่งตัง. คณะกรรมการ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ไี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นประธาน
(ข) ผูแ้ ทนทีร บั ผิดชอบงานหรือโครงการ
เป็ นกรรมการ
ทีม ตี ําแหน่งทีจ ะสรรหาและเลือกสรร
(ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นกรรมการ
ด้านการเจ้าหน้าที
และเลขานุ การ
การเลื อ กสรรตํ า แหน่ งใด ถ้ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น สมควรให้ มี
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ทีเกียวข้อ งกับตําแหน่ งนัน. ร่ว มเป็ น คณะกรรมการ
หัว หน้ า ส่ว นราชการอาจแต่งตัง. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์เกียวข้องกับตําแหน่ ง
นัน. เป็ นคณะกรรมการทัง. จากภายในหรือภายนอกส่วนราชการก็ได้
ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจหน้ า ทีดํา เนิน การสรรหาและเลือ กสรรตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในประกาศรับสมัคร
การดําเนินการตามข้อนี. คณะกรรมการอาจแต่งตัง. คณะกรรมการอืนเพือ
ดําเนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เป็ นต้น

๓
ข้อ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป
 ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไข ดังนี.
(๑) ให้ส่ ว นราชการจัด ทํ า ประกาศรับ สมัค ร ซึง มีร ายละเอีย ดเกีย วกับ
ลัก ษณะงาน กลุ่ ม งานตามลัก ษณะงาน ชือ ตํ า แหน่ ง ความรับ ผิด ชอบของตํ า แหน่ ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาและเลือ กสรร เกณฑ์ก ารตัด สิน การขึ.น บัญ ชีผู้ผ่า นการเลือ กสรร และเงือ นไข
การจ้างอืน ๆ ตลอดจน กํ าหนดวัน และเวลาของกิจ กรรมต่า งๆ ทีเกียวข้อ ง และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพือ ประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนัน. ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
 และให้แพร่ข่าว
การรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มรี ะยะเวลา
แพร่ขา่ วไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
(๓) ส่วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม
แต่ทงั . นี. ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพือปฏิบตั ิงาน
โดยยึดหลักความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทีจ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่ง
(๕) ให้ส่วนราชการกํ าหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะแต่ละเรืองได้ตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงาน ทัง. นี. ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรืองใด ทีจ ําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงานมากทีส ุด
ควรมีน.ําหนักของคะแนนเต็มมากทีส ุด
(๖) ให้สว่ นราชการกําหนดวิธกี ารประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรือง ด้วยวิธกี ารหลายวิธี หรือความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรือง ประเมินได้ดว้ ยวิธกี ารประเมินวิธเี ดียวกัน ตามทีเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ ะประเมินดังกล่าว

๔
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีม คี ะแนนเต็มมากทีส ุด และประกาศรายชือผูผ้ า่ นการประเมินเฉพาะเรืองนัน.
เพือ เข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรืองทีเ หลืออยูต่ ่อไป
ก็ได้
(๘) ให้ส่ว นราชการกํ า หนดเกณฑ์ก ารตัด สิน ให้เ ป็ น ผู้ผ่า นการเลือ กสรร
เพือ จัดจ้างเป็ นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้
ข้อ ๗ เมือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป

เสร็จสิน. แล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพือประกาศบัญชีรายชือ
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป
ข้อ ๘ ให้บญ
ั ชีรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรมีอายุตามทีเห็นสมควร แต่ทงั . นี.
ต้อ งไม่เ กิน ๒ ปี นับ แต่ว นั ประกาศบัญ ชีร ายชือ ผูผ้ ่า นการเลือ กสรร และการจัด จ้า ง
พนักงานราชการต้องเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างภายในอายุบญ
ั ชี
ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็ นทีจะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังบัญชี
หมดอายุ ต้องเป็ นกรณีทสี ่วนราชการได้ดําเนินการเรียกผูผ้ า่ นการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี และต้องทําสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันทีบ ญ
ั ชีหมดอายุ
ข้อ ๙ ในกรณีทบี ญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ
และส่วนราชการมีตําแหน่ งว่างเพิม หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
จากบัญ ชีดงั กล่า วก็ไ ด้ โดยตํา แหน่ ง ว่า งดังกล่าวต้องเป็ น ตําแหน่ งว่า งในงานลัก ษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ ง เดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการตามลําดับทีทีสอบได้ แต่หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งอืน ให้
เป็ นดุลพินิจของส่วนราชการทีจะจัดจ้างตามลําดับที หรือประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทัก ษะและสมรรถนะเพิ ม เติม ก็ไ ด้ ในกรณีที ม กี ารประเมิน เพิ ม เติม ให้ แ ต่ ง ตั ง.
คณะกรรมการ เพือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการ
กําหนดเพิม เติม ตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘)

๕
ข้อ ๑๐ ในกรณีที ส ่ว นราชการมีตํ า แหน่ ง ว่า ง และไม่ม บี ญ
ั ชีผู ผ้ ่า น
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ หัวหน้ าส่ วนราชการอาจใช้บ ัญชีผู้ผ่ านการเลือกสรร
พนักงานราชการของส่วนราชการอืนได้ ซึง ตํา แหน่ งทีจ ะขอใช้บญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือ กสรร
กับ ตํา แหน่ ง ทีข ึ.น บัญ ชีผูผ้ ่า นการเลือ กสรรไว้ จะต้อ งมีล กั ษณะงานเหมือ นกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
โดยส่ว นราชการผู จ้ ะขอใช้บ ญ
ั ชีป ระสานกับ ส่ว นราชการเจ้า ของบัญ ชีโ ดยตรง
ในเรือ งจํานวนรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แ ต่งตัง. คณะกรรมการ เพือ ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนดเพิม เติมตามข้อ ๖ (๔)
ถึง (๘) โดยการขึน. บัญชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบญ
ั ชีเท่าระยะเวลาของ
อายุบญ
ั ชีผผู้ า่ นการเลือกสรรทีข อใช้
สํ า หรั บ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรที ไ ม่ ป ระสงค์ ไ ปรับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะเพิม เติม ในส่ว นราชการทีข อใช้บ ญ
ั ชี หรือผูผ้ ่า น
การเลือกสรรทีไปรับ การประเมินในส่วนราชการทีขอใช้บญ
ั ชีแ ละไม่ผ่านการประเมิน
จะยังมีสทิ ธิทจี ะได้รบั การจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
และกรณีทสี ละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
จะไม่ถอื ว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการผูข้ อใช้บญ
ั ชี
ข้อ ๑๑ การสรรหาและเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเศษ ให้ดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไข ดังนี.
(๑) ให้หวั หน้ าส่วนราชการและผูร้ บั ผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่ งที
จะสรรหาและเลือกสรรกํ าหนดขอบข่า ยงานของตํา แหน่ ง ชือ ตํา แหน่ ง คุณ สมบัติของ
ตําแหน่ ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรรทีจ ําเป็ น
เหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่ ง เกณฑ์การตัดสิน และเงือนไขการจ้างอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลทีจะสรรหา ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ
สมาคมอาชีพ สถานทูต ศูนย์ทปี รึกษากระทรวงการคลัง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ทีเ คยจ้างบุคคลในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล่งข้อมูลอืนๆ ตามทีเ ห็นสมควร
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการทีหวั หน้าส่วนราชการแต่งตัง.
และผู้รบั ผิด ชอบงานหรือโครงการ ดําเนิ น การสรรหารายชือผู้ทีมีความเหมาะสมจาก
แหล่ง ข้อ มูล ทีกํา หนด และเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเ ศษจากรายชือ ดัง กล่า ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินทีก ําหนด

๖
(๓) เมื อ ส่ว นราชการได้ชื  อ ผู ้ผ ่า นการสรรหาและเลือ กสรรเป็ น
พนัก งานราชการพิเ ศษแล้ว ให้ห วั หน้ า ส่ว นราชการดํา เนิ น การจัด จ้า งผู้นัน. ต่ อ ไป
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรให้เป็ นพนักงานราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบทีค ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดท้ายประกาศนี.
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที มี ก ารประกาศขึ. น บัญ ชี ร ายชื อ ผู้ ผ่ า นการเลือ กสรร
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว ให้อายุบญ
ั ชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรนัน.
มีร ะยะเวลาเท่า ที เ หลือ อยู ่เ ดิม ตามทีกํ า หนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือ ง หลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
การใดที อ ยู ่ร ะหว่า งดํ า เนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ก่อนวันทีประกาศฉบับ นี. ใ ช้บ งั คับ ให้ดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ลงชือ
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สัญญาเลขที ……./………….

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน ……………………………………………………..
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี. ทําขึน. ณ …………………………………………
เมือ วันที ……………………………. ระหว่างกรม/สํานักงาน …………………………………………..
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ ง …………………………………………..
ผูแ้ ทน/ผูร้ บั มอบอํานาจตามคําสังกรม/สํ

านักงาน ………………………..……… ที…
 ……./………..…
ลงวันที ……………………………….. ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึง กับ
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจําตัวของผูถ้ อื
บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยูบ่ า้ นเลขที …… ถนน …………………..
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จังหวัด ……………………….….….. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ……………………….
ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “พนักงานราชการ”อีกฝ่ายหนึง ทัง. สองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้าง
ไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี.
ข้อ 1 กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่กรม/
สํานักงานโดยเป็ นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี.
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ………………………………………………………………………
 พนักงานราชการทัวไป

กลุ่มงาน …………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………
ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าทีร บั ผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดทีก รม/สํานักงาน
กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง
ของสัญญาจ้างนี.
ในกรณีทมี ปี ญั หาว่างานใดเป็ นหน้ าทีการงานตามสัญญาจ้างนี.หรือไม่ หรือกรณีที
มีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สํานักงาน
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน.

-2ข้อ 3 กรม/สํานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด …. ปี …….. เดือน เริม ตัง. แต่
วันที … เดือน ……………. พ.ศ. ……. และสิน. สุดในวันที …. เดือน ………….…… พ.ศ. ………
กํ า หนดระยะเวลาการมาปฏิบ ัติง านทีก รม/สํ า นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามรายละเอีย ด
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้าง
ข้อ 4 กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ทัง. นี. พนักงานราชการต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยกรม/สํานักงาน
จะเป็ นผูห้ กั ไว้ ณ ทีจ ่าย
ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามทีค ณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด
ข้อ 6 กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก รม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึงเป็ นประการใด ให้ถอื เป็ นทีส ุด
ข้อ 7 สัญญานี.สน.ิ สุดลงเมือ เข้ากรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี.
(1) เข้ากรณีใดกรณีหนึงตามทีก ําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั ิง าน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอนื ๆ ดังต่อไปนี.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(5) เหตุอนื ๆ ตามทีก รม/สํานักงานประกาศกําหนด
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ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าทีต อ้ งรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินยั ตามที
กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือทีก รม/สํานักงาน
ประกาศกําหนด
ข้อ 9 ในกรณีพ นัก งานราชการละทิ.ง งานก่ อ นครบกํา หนดเวลาตามข้อ 3 หรือ
ปฏิบตั งิ านใดๆ จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญ
ั ญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาทีก รม/สํานักงานเรียกร้องให้
ชดใช้ และยินยอมให้ก รม/สํ านั ก งานหัก ค่ าจ้างหรือ เงินอืนใดทีพ นั ก งานราชการมีส ิทธิไ ด้ร บั จาก
กรม/สํานักงานเป็ นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนัน. เกิดจากเหตุสุดวิสยั
ข้อ 10 พนัก งานราชการจะต้อ งปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรือคําสังของกรม/สํ

านักงานทีอ อกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสังของทางราชการ

ทัง. ทีไ ด้ออกใช้บงั คับแก่พนักงานราชการอยูแ่ ล้วก่อนวันทีล งนามในสัญญาจ้างนี.
และทีจ ะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถอื ว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสังต่
 าง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้างนี.
ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบตั งิ านให้กบั กรม/สํานักงานตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และตัง. ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทัก ษะเพิม เติม หรือ กระทํา การใด ๆ เพือ ให้ผ ลงานในหน้ าทีมคี ุ ณ ภาพดีข.นึ ทัง. นี. ต้ อ งรัก ษา
ผลประโยชน์ และชือ เสีย งของราชการ และไม่เ ปิ ด เผยความลับ หรือ ข้อ มูล ของทางราชการให้
ผู้หนึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผู้รบั ผิดชอบงานนัน. ๆ
ข้อ 13 ในระหว่างอายุสญ
ั ญาจ้างนี. หากพนักงานราชการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขน.ึ ใหม่ ให้ลขิ สิทธิ [ของผลงานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ [ของกรม/สํานักงาน
ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือ
สิทธิใดๆ ในสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ [ของบุคคลทีส าม ซึง พนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี.
ข้อ 15 สิทธิ หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากทีก ําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างนี. ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท างราชการกําหนดไว้

-4สัญญานี.ทําขึน. สองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่ อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝา่ ยต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละฉบับ

(ลงชือ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน
(……………………………………….)

(ลงชือ) …………………………………….. พนักงานราชการ
(……………………………………….)

(ลงชือ) ……………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

(ลงชือ ………………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
-------------------------หน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงานราชการพิ เศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา ผลผลิต
หรือวิธปี ฏิบตั งิ านกรณีอนื ทีแ สดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
.………………….………………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป
 (ให้ระบุหน้าทีค วามรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………..……………………
………………….………………………………………………………………………..…………………
………………….…………………………………………………………………………..………………
………………….……………………………………………………………………………..……………
………………….………………………………………………………………………………..…………
………………….…………………………………………………………………………………..………
หมายเหตุ 1. ในกรณีทกี รม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั วไปของงาน
ในตํ า แหน่ ง ใดไว้แ ล้ว อาจกํ า หนดหน้า ทีค วามรับ ผิด ชอบของพนัก งานราชการให้ป ฏิบ ตั ติ ามที
กรม/สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่ งนัน. ก็ได้
2. ในกรณีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําสัง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบ
ทีกํ าหนดไว้ไ ด้ โดยไม่ต้องแก้ไ ขสัญ ญา และพนัก งานราชการยินยอมปฏิบตั ิต ามคําสังของกรม/

สํานักงาน โดยถือเป็ นการกําหนดหน้าทีค วามรับผิดชอบตามสัญญานี.

เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
--------------------------กําหนดระยะเวลาการมาปฏิ บตั ิ หน้ าที
1. พนักงานราชการพิ เศษ
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี. …………………………………………
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป

 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
ในกรณีทมี คี วามจําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคําสังเปลี
 ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบตั ิหน้ าทีหรือ มีคําสังให้
 ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นอย่างอืนได้
โดยไม่ตอ้ งแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ติ ามคําสังของกรม/สํ

านักงาน โดยถือเป็ น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี.

