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ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
เรื่อง   หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา  และการเลือกสรรพนักงานราชการ 

และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 
 

 

เพ่ือใหกระบวนการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับที่จะเขามา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานราชการ  เปนไปอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแกงานของทางราชการ  รวมทั้ง  
การทําสัญญาจางพนักงานราชการที่มีมาตรฐาน  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  จึงเห็นสมควรกําหนด  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจาง 
ของพนักงานราชการ  เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการสังกัดรัฐสภานําไปปฏิบัติตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐  วรรคหนึ่ง  และขอ  ๑๑  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการ 
ขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  (ก.ร.)   
จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจาง 
ของพนักงานราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้ 
“การสรรหา”  หมายความวา  การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและคุณสมบัติอื่น ๆ   

ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดจํานวนหนึ่ง  เพ่ือทําการเลือกสรร 
“การเลือกสรร”  หมายความวา  การพิจารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหาทั้งหมดและทําการคัดเลือก

เพ่ือใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 
“พนักงานราชการทั่วไป”  หมายความวา  พนักงานราชการในกลุมงานบริการ  กลุมงานเทคนิค  

กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
“พนักงานราชการพิเศษ”  หมายความวา  พนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ขอ ๓ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ  

โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเทาเทียมในโอกาส  และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการ
ท่ีไดมาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปรงใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ขอ ๔ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ  
วิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภา  โดยหนวยงานการเจาหนาที่รวมกับผูแทนที่รับผิดชอบงาน
หรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรรจัดทําประกาศรับสมัคร  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน  กลุมงานตามลักษณะงาน  ชื่อตําแหนง  ความรับผิดชอบของตําแหนง  ระยะเวลาการจาง  
คาตอบแทนที่จะไดรับ  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  เกณฑ
การตัดสินและเงื่อนไข  การจางอื่น ๆ  ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และ
เสนอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ 

ประกาศรับสมัครนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป  มีระยะเวลาไมนอยกวา  ๕  วันทําการ  
กอนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒) สวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๓) สวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม  

แตท้ังนี้ตองไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 
(๔) หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ท่ีจําเปนตองใช

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่สวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  ซึ่งประกอบดวย 
 (ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ  ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
 (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ  ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  

และ 
 (ค) คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
(๕) ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเรื่องไดตามความจําเปนและความสอดคลอง

กับตําแหนงงาน  ท้ังนี้  สมรรถนะที่จําเปนมากที่สุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด 
(๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาเปนผูกําหนด  โดย

สมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ  เรื่อง
สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน  ตามที่เห็นวาเหมาะสม  และสอดคลองกับการประเมิน
สมรรถนะดังกลาว  ไดแกการสอบขอเขียน  การทดสอบตัวอยางงาน  การสัมภาษณ  การทดสอบดวย
สถานการณจําลอง  การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง  หรืออื่น ๆ 
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ท้ังนี้  ไดกําหนดแบบตัวอยาง  การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ  ดังเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 

(๗) สวนราชการสังกัดรัฐสภาจะกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะที่มีคะแนนเต็มมากที่สุด  
และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะเฉพาะเรื่องนั้น  เพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะในเรื่อง 
ท่ีเหลืออยูตอไปก็ได 

(๘) เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด
ตามความเหมาะสม  และสอดคลองกับตําแหนงงาน 

(๙) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว  ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  ประกอบดวย 

 (ก) หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
 (ข) ผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของ 
  ตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร เปนกรรมการ 
 (ค) บุคลากรจากหนวยงานการเจาหนาที่ เปนกรรมการ 
   และเลขานุการ 
ในการเลือกสรรตําแหนงที่หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาเห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือ  

ผูมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น  ท้ังจากภายในหรือภายนอกสวนราชการสังกัดรัฐสภา
รวมเปนคณะกรรมการ  ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูมีประสบการณ
ท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงนั้นเปนคณะกรรมการดวย 

คณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและ  
วิธีการตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร  ภายใตหลักการตามขอ  ๓ 

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเสร็จสิ้นแลว  
ใหรายงานผลการดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
และดําเนินการจัดจางตอไป 

ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุ 
ตามที่เห็นสมควร  แตท้ังนี้ตองไมเกินกวา  ๑  ป 
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ในกรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง  และภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะเดียวกัน 
หรือคลายคลึงกัน  ซึ่งสวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง 
เดียวกันได  หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ 
ผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได 

ขอ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวธิกีาร  
ดังนี้ 

(๑) ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาและผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหา
และเลือกสรรกําหนดขอบขายงานของตําแหนง  ชื่อตําแหนง  คุณสมบัติของตําแหนง  ระยะเวลาการจาง  
คาตอบแทนที่จะไดรับ  และเงื่อนไขการจางอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนแสดงแหลงขอมูลท่ีจะสรรหา
และเลือกสรร  ไดแก  สถาบันการเงิน  องคการระหวางประเทศ  สมาคมอาชีพ  สถานทูต  ศูนยท่ีปรึกษา  
กระทรวงการคลัง  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ท่ีเคยจางบุคคลในงานประเภทเดียวกัน  หรือ
แหลงขอมูลอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

(๒) หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือคณะกรรมการที่หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาแตงตั้ง  
และผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ  ดําเนินการสรรหารายชื่อผูท่ีมีความเหมาะสมจากแหลงขอมูลท่ีกําหนด
และเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อดังกลาวภายใตหลักการในขอ  ๓ 

ขอ ๗ เมื่อสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการพิเศษ
แลว  ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการจัดจางผูนั้นตอไป 

ขอ ๘ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานราชการจะตองทําสัญญาจางตามแบบ
ท่ีคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภากําหนด 

ขอ ๙ หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
ประธาน  ก.ร. 



ตัวอยาง 
การกาํหนดและการประเมินสมรรถนะ 

-------------------------- 
 

ลักษณะงาน  ดําเนินการบันทึกขอมูลและงานพิมพ  ในรูปแบบตาง ๆ 
ระยะเวลาการจาง  ๖  เดือน 
กลุมงาน  กลุมงานบริหารทัว่ไป 
ตําแหนง  เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และ  วิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู   
 ความรูเกี่ยวกบัระบบงานของรัฐสภา ๘๐ การสอบขอเขยีน / การสอบสัมภาษณ 
 และการบริหารราชการฝายรฐัสภา   
ความสามารถหรือทกัษะเฉพาะ   
 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ๖๐ การทดสอบตวัอยางงาน 
 ความสามารถในการสื่อสาร ๘๐ การสอบขอเขยีนและการสอบสัมภาษณ 
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น   
 การทาํงานเปนทีม ๔๐ การทดสอบดวยสถานการณจําลอง 
 มนษุยสัมพันธ ๔๐ การสอบสัมภาษณ / การตรวจสอบกับบุคคล 
  อางอิง / การทดสอบดวยสถานการณจําลอง 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐๐ การทดสอบตวัอยางงาน / การสอบสัมภาษณ / 
  การทดสอบดวยสถานการณจําลอง 
 ๔๐๐  
 



สัญญาเลขที่ …………/…………… 
 

สัญญาจางพนักงานราชการ 
 

กรม / สํานักงาน  ……………………………………………….. 
 

สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้  ทําขึน้  ณ  ……………………………………………… 
เม่ือวันที่  ………………………………  ระหวางกรม / สํานักงาน  …………………………………………… 
โดย  ……………………………………  ตําแหนง  …………………………………………ผูแทน / ผูรับมอบ 
อํานาจตามคาํสั่งกรม / สํานักงาน  ………………………………………………………ที่  ………/………… 
ลงวันที่  ………………………………………ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “กรม / สํานักงาน”  ฝายหนึ่ง  กับ 
นาย / นาง / นางสาว……………………………………………  อายุ  ………  ป  หมายเลขประจําตวัของ 
ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน  …………………………  อยูบานเลขที่  ……………  ถนน  ………………… 
ซอย  ………………………  แขวง / ตําบล  ……………………  เขต  / อําเภอ  …………………………… 
จังหวัด  …………………………  รหัสไปรษณีย  ………………  โทรศัพท  ………………………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “พนักงานราชการ”  อีกฝายหนึ่ง  ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกันทําสัญญาจาง 
ไวตอกนั  ดังตอไปนี ้
 ขอ ๑  กรม / สํานักงานตกลงจาง  และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใหแก  กรม /  
สํานักงาน  โดยเปนพนักงานราชการ  ดังตอไปนี ้
  พนักงานราชการพิเศษ 
  ลักษณะงาน  ………………………………………………………………………… 
  พนักงานราชการทั่วไป 
  ลักษณะงาน  ………………………………………………………………………… 
  ตําแหนง  ……………………………………………………………………………… 
 ขอ ๒  พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม / สํานักงาน 
กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง  และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่ง 
ของสัญญาจางนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม  หรือกรณีที่มี 
ขอสงสัยเกี่ยวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรม / สํานักงาน 
เปนผูวินิจฉัย  และพนกังานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนัน้ 
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 ขอ ๓  กรม / สํานักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกาํหนด  …………  ป  …………  เดือน 
เร่ิมตั้งแตวันที ่ ………  เดือน  ...............  พ.ศ.  ……  และสิน้สุดในวันที่  ………  เดือน  ...........................  
พ.ศ.  .... 
 กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม / สํานักงานใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย 
สัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดงักลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 
 ขอ ๔  กรม /  สํานักงานตกลงจาย  และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 ท้ังนี้  พนักงานราชการตองเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได  โดยกรม / สํานักงาน 
จะเปน ผูหักไว ณ ที่จาย 

 ขอ ๕  พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการ 
ฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามที่คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา หรือกรม/  
สํานักงานกําหนด 

 ขอ ๖  กรม / สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตาม 

หลักเกณฑ  และวิธีการทีก่รม / สํานักงานกําหนด 
 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด  ใหถือเปนที่สุด 

 ขอ ๗  สัญญานี้ส้ินสุดลงเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี ้
 (๑) เขากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาํหนดในขอ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการ 
ฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 (๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๙ ของระเบียบคณะกรรมการ 
ขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 (๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 (๔) เหตุอ่ืน ๆ  ดังตอไปนี ้
  ……………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………….. 
 (๕) เหตุอ่ืน ๆ ตามที่กรม / สํานกังานประกาศกาํหนด 

  ขอ ๘  พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัย  ตามที่
กําหนดในระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหรือที่กรม/ 
สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ ๙  ในกรณพีนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลาตามขอ ๑  หรือปฏิบัติงาน 
ใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม / สํานักงาน  ในระหวางอายุสัญญา  พนักงานราชการยินยอม  
ชดใชคาเสียหายใหกับกรม / สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรม / สํานกังานเรียกรองใหชดใช  
และยนิยอมใหกรม / สํานกังานหกัคาจางหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานราชการมสิีทธไิดรับจากกรม / สํานักงาน
เปนการชดใชคาเสียหายได  เวนแตความเสียหายนัน้เกิดจากเหตุสุดวสัิย 

  ขอ ๑๐  พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา   
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศหรือมติของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา ประกาศหรือ    
คําสั่งของกรม / สํานกังานทีอ่อกตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนกังานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ขอ ๑๑  พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของทางราชการ ทั้งทีไ่ดออกใชบังคับแกพนกังานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาจางนี้ และ  
ที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมใหถอืวา กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ 
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี ้

  ขอ ๑๒  พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม / สํานักงานตามที่ไดรับมอบหมาย    
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรูและ
ทักษะเพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหผลงานในหนาที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน     
และชื่อเสียงของราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใดทราบ โดยมิได    
รับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนัน้ ๆ 
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  ขอ ๑๓  ในระหวางอายุสัญญาจางนี้  หากพนักงานราชการปฏิบัติตามสัญญาจางแลว     
กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิข์องผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรม / สํานักงาน 

  ขอ ๑๔  พนักงานราชการจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ  
สิทธิใด ๆ ในสทิธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ซึ่งพนักงานราชการนํามาใชในการปฏิบัติตามสัญญานี้  

  ขอ ๑๕  สิทธิ  หนาที่  และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาํหนดไวใน
สัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ทางราชการกําหนดไว 

  สัญญานี้ทาํขึน้สองฉบับมีขอความถกูตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และ
ตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
 
 
     (ลงชื่อ)  ………………….…………………..  กรม / สํานักงาน 
                 (……………………………..……...)  
 
 

(ลงชื่อ)  ………………….…………………..  พนักงานราชการ  
                 (……………………………..……...) 
 
 

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

(ลงชื่อ)  ………………….…………………..  พยาน  
                 (……………………………..……...) 
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เอกสารแนบทายสัญญาจาง 
ผนวก  ก. 

 
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 
  ๑.  พนกังานราชการพิเศษ  (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต 
หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนทีแ่สดงใหเห็นผลสําเร็จของงาน) 
        …………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
  ๒.  พนกังานราชการทัว่ไป  (ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 
        …………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 
……………………..…………………………………………………………………………………………... 

 หมายเหตุ             ๑. ในกรณีที่กรม / สํานักงานไดกาํหนดรายละเอียดมาตรฐานทัว่ไปของงานใน
ตําแหนงใดไวแลว อาจกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัติตามที่กรม / สํานักงาน
กําหนดไว สําหรับตําแหนงนั้นก็ได 
                   ๒.  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม / สํานักงาน อาจมคํีาสั่ง
มอบหมายงานใหพนกังานราชการปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบทีก่ําหนด  
ไวได โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรม / สํานักงาน โดยถือ   
เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี 
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เอกสารแนบทายสัญญาจาง 
ผนวก  ข. 

 
กําหนดระยะเวลาการมาปฏบิัติหนาที ่

  ๑.  พนกังานราชการพิเศษ 
         ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ
         ปฏิบัติงานตามระยะเวลา  ดังนี้  …………………………………………………. 

 …………………………………….……………………………………………… 
 …………………………………….……………………………………………… 

         ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน  ดังนี้  ………………………………………….. 
 …………………………………….……………………………………………… 
 …………………………………….……………………………………………… 

         อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………... 
 …………………………………….……………………………………………… 
 …………………………………….……………………………………………… 

๒.  พนกังานราชการทัว่ไป 
         ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกต ิ
         ปฏิบัติงานตามระยะเวลา  ดังนี้  …………………………………………………. 

 …………………………………….……………………………………………… 
 …………………………………….……………………………………………… 

         อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………... 
 …………………………………….……………………………………………… 

    …………………………………….……………………………………………… 

 หมายเหตุ             ในกรณีที่มีความจาํเปนเพื่อประโยชนของทางราชการกรม / สํานักงาน อาจมี 
คําสั่งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบติัหนาทีห่รือมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เปนอยางอื่นได โดยไมตองแกไข
สัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรม / สํานักงาน  โดยถือเปนการกําหนดระยะเวลา
การมาปฏิบัติงานตามสัญญานี ้


