
    
 

(ส าเนา) 
 

ค าส่ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ท่ี   192/2562 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน 
 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างและบรรจุพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน
ปฏิบัติการสัญญาจ้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
พ.ศ. 2499  จึงให้ด าเนินการ 

      1. ยกเลิกค าส่ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ท่ี 155/2561  ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561            
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน 

      2. ให้ใช้หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน แนบท้ายค าส่ังนี้แทน 

      บรรดา ระเบียบ ค าส่ัง หนังสือหรือบันทึกส่ังการอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ 
ให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 

      ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             ส่ัง ณ วันท่ี  9   ธันวาคม  พ.ศ. 2562  

                                                            (ลงนาม)    พรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์ 
                                                                     (นางพรเพญ็  วรวิลาวัณย์) 
                                                             ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                            ส าเนาถูกต้อง 
  
                     (นางดาราวรรณ นันทรุจิ) 
            หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานพัฒนาระบบงาน  
ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
                            ส านักบริหารกลาง 
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หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน 
(แนบท้ายค าส่ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี   192/2562  ลงวันท่ี 9  ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 
 

 การจ้างและบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

หมวด 1 
ประเภทของผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 

 

 ข้อ 1  ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง มี 2 ประเภท คือ 
             (1) พนักงานสัญญาจ้าง เป็นผู้ท่ีได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเพื่อท างานในหน้าท่ีพนักงาน  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 
    (2) พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง เป็นผู้ท่ีได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเพื่อท างานในหน้าท่ี 
พนักงานปฏิบัติการของ อ.อ.ป. 
 

หมวด 2   
การจ้าง 

 

 ข้อ 2  ผู้ท่ีได้รับการจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ส าหรับเพศชายต้องพ้นภาระทางราชการ
ทหารตามระเบียบ  
      (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ ท้ังไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงตามท่ีประกาศไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข โรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
      (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
      (6) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
      (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
      (9) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
      (10) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้ 
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
      (11) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ 
กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวงการเมือง  ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ    
สภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น 
                     (12) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
 
                                                                                                         /(13) สามารถท างาน … 
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      (13) สามารถท างานให้ อ.อ.ป. ได้เต็มเวลา 
      ความในข้อ (1) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศ ซึ่ง อ.อ.ป. มีความจ าเป็นต้องจ้างตาม
ลักษณะงาน ของ อ.อ.ป. 
 

 ข้อ 3  หลักเกณฑ์การจ้างผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง  
    (1) การจ้างผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างต้องมีอัตราว่างของพนักงานหรือพนกังานปฏิบัติการ ในงานนัน้ๆ 
รองรับ 
   (2) การจ้างผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างมีก าหนดระยะเวลาในการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ครั้งละ 
ไม่เกิน 1 ปี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องต่อสัญญาจ้างแรงงานอีก ก็ให้กระท าได้ แต่ระยะเวลาท่ีจ้างแต่ละครั้งไม่เกิน
ระยะเวลา 1 ปี 
    (3) พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างให้ได้รับค่าจ้าง เช่นเดียวกับอัตราค่าจ้างแรกจ้างส าหรับพนักงาน
ปฏิบัติการ  ส่วนพนักงานสัญญาจ้าง ให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ  ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ก าหนดไว้แล้ว ท้ังนี ้
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ หรือความช านาญพิเศษจะให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราขั้นต่ าของค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ี อ.อ.ป. ก าหนด
ก็ได้ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับประสบการณ์หรือความช านาญพิเศษ โดยให้ได้รับค่าจ้างไม่สูงกว่า 
ขั้นสูงสุดของพนักงาน (ระดับ 1)  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 (2)   
 

 ข้อ 4  ขั้นตอนการจ้างผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
    (1) หน่วยงานแจ้งความประสงค์มายัง อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติจ้าง โดยก าหนดลักษณะงานท่ีปฏิบัติและ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
    (2) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
             (ก) รองผู้อ านวยการ อ.อ.ป. สายบริหาร   เป็นประธาน 
             (ข) ผู้อ านวยการส านักบัญชีและการเงิน/ผู้แทน          เป็นกรรมการ 
             (ค) ผู้อ านวยการส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์/ผู้แทน เป็นกรรมการ 
             (ง) ผู้อ านวยการส านักหน่วยงานเจ้าของอัตรา/ผู้แทน   เป็นกรรมการ 
             (จ) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง/ผู้แทน                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
             โดยให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ี 
             (ก) ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของต าแหน่ง ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ  
ของผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของอัตรารายงาน มายัง อ.อ.ป. ท้ังนี้ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือ
ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
             (ข) ก าหนดวิธีการคัดสรรและคัดสรรผู้สมัคร โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของ อ.อ.ป. เป็นส าคัญและด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส 
                     (3) ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการการจ้างและเลิกจ้าง  
            (ก) หน่วยงานสายผลิตส าหรับพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างของหน่วยงานตนเอง 
           (ข) ส านักบริหารกลางส าหรับพนักงานสัญญาจ้างของทุกหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติการ
สัญญาจ้างของหน่วยงานสายสนับสนุน  
                                                                                                              /โดยการด าเนิน... 
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       โดยการด าเนินการตามกระบวนการจ้างผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
อ.อ.ป. ก่อนท่ีจะด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการเลิกจ้างเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้หน่วยงานสายผลิตส าเนาค าส่ังให้ อ.อ.ป. 
ทราบด้วย 
 

 ข้อ 5  การรับสมัคร  ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานตามแบบแนบ 1 พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
      (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
      (3) ส าเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
      (4) หลักฐานเอกสารทางราชการทหาร 
     (5) เอกสารหลักฐานอื่น ท่ีก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เช่น ใบอนุญาตขับรถ 
      (6) หนังสือรับรองของแพทย์(ฉบับจริง) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
 

 ข้อ 6  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง  
       (1) ให้ผู้ท่ีจะได้รับการจ้าง กรอกรายละเอียดในแบบประวัติบุคคล (รปภ.1) ให้ครบ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของหน่วยงาน 
              (ก) หน่วยงานสายผลิตให้กรอกภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความ 
                     ปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัด 
              (ข) หน่วยงานสายสนับสนุนให้กรอกภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษา 
            ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลของส านักบริหารกลาง 
    (2) ให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลของหน่วยงานสายผลิต และ
หน่วยงานสายสนับสนุน (หน่วยงานสนับสนุนให้ส านักบริหารกลางเป็นผู้ด าเนินการ) ท าหนังสือถึงหัวหน้าสถานีต ารวจ
นครบาลหรือหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือส่งให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตรวจสอบ ลายนิ้วมือ และประวัติอาชญากร 
    (3) เมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏความผิดหรือมีผลของคดี
ใหจั้ดส่งแบบประวัติบุคคล (รปภ. 1) ซึ่งบันทึกโดยลายมือช่ือเจ้าของประวัติ พร้อมกับส าเนาประจ าตัวบัตรประชาชน
และผลการตรวจสอบ ส่งให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 1 ชุด  ท้ังนี้ ให้ส าเนาหนังสือและเอกสารท่ีส่งให้ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติให้ อ.อ.ป. ได้ทราบด้วย 
  (4) ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรปรากฏความผิดหรือมีผลของคดี  
ให้ส่งผลการตรวจสอบให้ส านักบริหารกลางพิจารณาด าเนินการ                                                                                                
      ในระหว่างท่ีรอผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ถ้าจ าเป็นต้องรีบรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
ก็ให้ด าเนินการจ้างก่อนได้  โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและ
พฤติการณ์ไม่เหมาะสมให้หน่วยงานผู้มีอ านาจจ้างส่ังเลิกจ้างบุคคลนั้นได้ 
 
                                                                                                 /ข้อ 7  ให้หน่วยงาน… 
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 ข้อ 7  ให้หน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการ 
                (1) จัดท าเอกสารประกอบการจ้าง  
              (ก) หนังสือสัญญาจ้างตามแบบแนบ 2  โดยให้จัดท าเป็น 3 ฉบับ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่หน่วยงาน  
ฉบับหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ฉบับหนึ่งรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ เป็นหลักฐาน 
              (ข) จัดท าหนังสือยินยอมให้หักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามแบบแนบ 3  โดยหักจากเงินท่ีผู้ปฏิบัติงาน
สัญญาจ้าง มีสิทธิได้รับหรือหักจากค่าจ้างแรงงาน 
                 (2) การต่อสัญญาจ้าง ใหด้ าเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาตามแบบท่ี อ.อ.ป. ก าหนด  
และให้จัดท าหนังสือต่อสัญญาจ้างแรงงาน ตามแบบแนบ 4  ส าหรับหน่วยงานสายสนับสนุนเมื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว ให้จัดท าบันทึกเสนอให้ส านักบริหารกลางด าเนินการจัดท าหนังสือต่อสัญญาจ้างแรงงาน ตามแบบ   
แนบ 4 
 

 ข้อ 8  ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าฝ่ายท่ีได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าส่วน/ผู้จัดการท่ีแยกการบังคับ
บัญชาจากหน่วยงาน เป็นผู้มีอ านาจลงนามในฐานะนายจ้าง และให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องด้านบริหารท่ัวไปเป็น 
ผู้ลงนามในฐานะพยาน 1 คน 
 

 ข้อ 9  ให้หน่วยงานด าเนินการดังต่อไปนี ้
     (1) จัดให้มีหมายเลขประจ าตัวตามแบบวิธีท่ี อ.อ.ป. ก าหนด 
    (2) จัดให้มีบัตรประจ าตัวพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ตามแบบแนบ 5  
     (3) ก าหนดหมายเลขประจ าตัวพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง โดยให้ใช้อักษร
ย่อของหน่วยงานน าหน้า แล้วตามด้วยเลขล าดับท่ีจ้างของพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 
/ปี พ.ศ. ท่ีจ้าง   
     (4) ใช้รูปถ่ายท่ีถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอมีบัตรประจ าตัวขนาด 2.5 x 3 ซ.ม.  ครึ่งตัว  
หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย การแต่งกายพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
อ.อ.ป. หรือสวมเส้ือขาวมีคอปกและแขน 
     (5) บัตรประจ าตัวให้ใช้ได้ 2 ปีนับแต่วันออกบัตร กรณีพ้นสภาพการเป็นพนักงานสัญญาจ้างหรือ 
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างให้หน่วยงานเรียกคืนบัตรประจ าตัว 
     (6) ให้ผู้อ านวยการส านักหน่วยงานสายผลิต เป็นผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง     
ในสังกัด   ส าหรับหน่วยงานสายสนับสนุนให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว 
ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
     (7) จัดให้มีการควบคุมวันท างานและเวลาท างานของผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
  (8) ในกรณีผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างขอลาออกก่อนส้ินสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน       
ใหจั้ดท าบันทึกขอลาออกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจจ้าง เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาออกหรือไม่ 
โดยให้จัดส่งบันทึกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
                                                                                                           /กรณีมีความจ าเป็น… 
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                          กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจจัดส่งบันทึกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก็ได้ โดยให้แจ้งเหตุผลและ
ความจ าเป็นมาในบันทึกและผู้บังคับบัญชาจะต้องเสนอให้ความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจจ้างด้วย
ท้ังนี้ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการพิจารณาให้ อ.อ.ป. ทราบด้วย       
  (9) ตรวจสอบหนี้สินลูกจ้างก่อนเลิกจ้าง 
 

 ข้อ 10  ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หากมีความจ าเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
โอนย้าย ให้กระท าได้  ดังนี้  
         (1) ระหว่างหน่วยงาน ให้หน่วยงานท่ีโอนและรับโอนท าความตกลงยินยอมกันก่อน ท้ังนี้ สายงาน       
ท่ีจะย้ายต้องสอดคล้องกับท่ี อ.อ.ป. ก าหนดไว้  และให้หน่วยงานท่ีโอนจัดท าค าส่ังโอนย้ายพร้อมท้ังแจ้งผลการ   
ตรวจสอบหนี้สิน ทะเบียนวันลาสวัสดิการท่ีได้เบิกไปแล้ว และอื่นๆ (ถ้ามี)  พร้อมแนบเอกสารรับสมัครและการจ้าง 
ให้หน่วยงานท่ีรับโอน  พร้อมท้ังแจ้งให้ อ.อ.ป. ส านักบัญชีและการเงิน และส านักตรวจสอบภายใน เพื่อทราบ 
        (2) ภายในหน่วยงานเดียวกัน ให้พิจารณาสายงานให้สอดคล้องกับท่ี อ.อ.ป. ก าหนดไว้ และจัดท า 
บันทึกช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

 

หมวด 3 
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

 

 ข้อ 11  ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างท่ีมีระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้มี
อ านาจจ้างอาจจะพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างหรือไม่เล่ือนขั้นค่าจ้างได้โดยผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (1) ผู้ไม่มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
             (ก) มีเวลาท างานไม่ครบ 8 เดือน 
             (ข) มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันเกิน 30 วันท าการ  
             (ค) มีการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร     
             (ง) มาท างานสายเกิน 20 ครั้ง 
             (จ) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย จนกระท่ังถึงวันท่ีจะเล่ือนขั้นค่าจ้าง  
(เกินกว่าโทษภาคทัณฑ์) 
             (ฉ) มีการขาดงาน 
             (ช) ได้รับการประเมินผลงานในหน้าท่ีในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
    (2) ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น 
             (ก) มีเวลาท างานไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
             (ข) มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันเกิน 20 วันท าการ แต่ไม่เกิน 30 วันท าการ                                                                                                   
        (ค) ไม่มีการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร         
             (ง) มาท างานสายไม่เกิน 20 ครั้ง 
                                                                                                            /(จ) ไม่ถูกลงโทษ … 
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             (จ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย จนกระท่ังถึงวันท่ีจะเล่ือนขั้น
ค่าจ้าง (เกินกว่าโทษภาคทัณฑ์) 
             (ฉ) ไม่มีการขาดงาน 
             (ช) ได้รับการประเมินผลงานในหน้าในเกณฑ์ดี 
    (3) ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น 
             (ก) มีเวลาท างานไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
             (ข) มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 20 วันท าการ  
             (ค) ไม่มีการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร 
                 (ง) มาท างานสายไม่เกิน 14 ครั้ง 
             (จ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย จนกระท่ังถึงวันท่ีจะเล่ือนขั้น
ค่าจ้าง (เกินกว่าโทษภาคทัณฑ์) 
             (ฉ) ไม่มีการขาดงาน 
             (ช) ได้รับการประเมินผลงานในหน้าท่ีในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
        การลาตามข้อ (1) (ข) , (2) (ข) และ (3) (ข) ไม่รวมถึงการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์    
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรก การลาคลอด การลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร    
และการลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 

 ข้อ 12  การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปี (12 เดือน) และให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบท่ี อ.อ.ป. ก าหนด  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. และท่ี อ.อ.ป. ก าหนดขึ้น 
 

 ข้อ 13  การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างให้กระท าได้ 1 ครั้ง ในรอบปีบัญชีการเงินหนึ่ง หากในปีใด อ.อ.ป.  
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน อ.อ.ป. อาจงดเล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้กับผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้  
ทราบล่วงหน้า และไม่มีภาระผูกพันต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีท่ีได้ประเมินไว้แล้ว 
 
 

หมวด 4 
สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 

 

 ข้อ 14  ผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
    (1) ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การปฏิบัติงาน 
            (ก) วันลา 
            (ข) วันหยุดตามประเพณี  
            (ค) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี          
            (ง) ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
            (จ) ค่าชดเชย 
                                                                                                          /(2) ตามระเบียบ … 
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  (2) ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ อ.อ.ป.  
             (ก) ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส และบุตร 
             (ข) ค่าท าศพ 
             (ค) ค่าช่วยเหลือบุตร 
             (ง) ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร 
     (3) ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้าง 
ในรัฐวิสาหกิจ 
             (ก) เงินทดแทน  
             (ข) ค่าตอบแทนความชอบในการท างาน กรณีเกษียณอายุ 
             (ค) สวัสดิการอื่น ๆ 
     (4) ผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและอื่นๆ  
             (ก) พนักงานสัญญาจ้างให้ได้รับตามอัตราต่ าสุดท่ี อ.อ.ป. ได้ก าหนดไว้ส าหรับพนักงาน 
             (ข) พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างให้ได้รับตามอัตราต่ าสุดท่ี อ.อ.ป. ได้ก าหนดไว้ส าหรับ 
พนักงานปฏิบัติการ 

 
หมวด 5 

การบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
 

 ข้อ 15  หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีความจ าเป็นต้องบรรจุผู้ปฏิบัติงาน 
สัญญาจ้างในอัตราประจ า พิจารณาและด าเนินการดังนี ้
  (1) พนักงานสัญญาจ้าง  
           (ก) หน่วยงานเจ้าของอัตราพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น
ตลอดไป หากไม่บรรจุในต าแหน่งดังกล่าวแล้วจะท าให้งานท่ีรับผิดชอบเสียหาย                                                                                                      
          (ข) ผู้ท่ีได้รับการเสนอขอบรรจุจะต้องมีความรู้ดี ความประพฤติดี  มีสมรรถนะ ความสามารถ  
ความช านาญ  มีความขยัน  มีมานะอดทน  และเสียสละเพื่อ อ.อ.ป. 
          (ค) เป็นพนักงานสัญญาจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหน่วยงานให้การ
รับรองว่าเป็นผู้สมควรได้รับการบรรจุในอัตราประจ า     
          (ง) ผ่านการประเมินผลตามแบบแนบ 6 และให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงาน อ.อ.ป. พิจารณา 
          (จ) กรณีผู้มีความรู้ สมรรถนะ ความช านาญงาน ความสามารถเป็นพิเศษท่ีหน่วยงานเห็นสมควร 
บรรจุเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานของ อ.อ.ป. ให้ถือเป็นข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นในข้อ(ค)
  (2) พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง  

(ก) หน่วยงานเจ้าของอัตราพิจารณาเห็นว่าเป็นต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานจ าเป็นต่อธุรกิจหลัก  
ของ อ.อ.ป. เป็นงานท่ีมีความส าคัญมีผลต่อการขับเคล่ือนภารกิจ และเป็นงานท่ีต้องใช้ขีดความสามารถหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะ 
                                                                                             (ข) ผู้ท่ีจะได้รับ … 
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หลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน 
(แนบท้ายค าส่ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี 192/2562  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

             
 

      (ข) ผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งนั้นไมน่้อยกว่า 4 ปี  มีผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดีเย่ียมและได้รับการพิจารณาความดีความชอบตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ย 4 ปี  ท้ังนี้  
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สะท้อนถึงผลงาน พฤติกรรม และขีดความสามารถ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลรวบรวม
เป็นประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา 
          (ค) ผ่านการประเมินผลตามแบบแนบ 6  และให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงาน อ.อ.ป. พิจารณา 
         ท้ังนี้ การด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (1) และ (2)  ต้องผ่านการตรวจสอบจากส านักบริหารกลางและ
เสนอให้ อ.อ.ป. พิจารณาบรรจุต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 16  กรณีการบรรจุพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ท่ีได้รับการจ้างอยู่ก่อนวันท่ี 30 
สิงหาคม 2561 ให้ยังคงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามค าส่ัง 
อ.อ.ป. ท่ี 48/2560 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

******************************************************* 
 



    
   

 

 
 
 
 
 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ใบสมคัรงานผูป้ฏบิตัิงานสญัญาจ้างแรงงาน 

ต าแหนง่ ………………………………………………… 
 

         วันท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. ……………… 
 

1.  ช่ือ-สกุล (     ) นาย   (     ) นาง   (     ) นางสาว ………………………..…………………..…………………….……………… 
2.  สถานภาพ (     ) โสด  (      ) สมรส (     ) หย่า (       ) หม้าย 
3.  เกิดวันท่ี ………….…  เดือน …………….……..…….……. พ.ศ. ……….……… อายุ …..…….…. ปี …..…..….. เดือน 
4.  เช้ือชาติ ……………….......…..……..  สัญชาติ …………………......……….. ศาสนา ……….……..........................…………… 
5.  ช่ือ-สกุล  สามี/ภรรยา ………………………………………………………………………………………………………..……………….…. 
     สถานท่ีท างาน ……………………………….……………………………………..…………………………………………..…..………….….. 
6.  จ านวนบุตร ………….…..…...คน   
     (1)  ช่ือ - ช่ือสกุล ……………….…………………………..………………………….อายุ ….....……ปี 
     (2)  ช่ือ - ช่ือสกุล …………………….……………………………………………..….อายุ ….....……ปี 
     (3)  ช่ือ - ช่ือสกุล …………………………..……………………………..……………อายุ ….…....…ปี 
7.  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ……………….………………….……………ออกที่ …………………….…………………….……….… 
     วันออกบัตร ……………………………….………………..  บัตรหมดอายุ ……………..……..…………..……………….…….…….…. 
8.  ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  เลขท่ี…….………..  หมู่ท่ี…..………ตรอก/ซอย …………………..………………….……….. 
      ……………………… ถนน ………………….…………………….. แขวง/ต าบล …………………........................….………….….… 
      เขต/อ าเภอ ……………………..………………………….….. จังหวัด ………………..……..……………………........……………...… 
     รหัสไปรษณีย์ …………………………โทรศัพท์ ……………………..……….…………… โทรสาร…………...……….…….….……… 
     ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขท่ี…………………..  หมู่ท่ี……..……ตรอก/ซอย ………………..………………….......….............. 
     ……………………… ถนน ……………………………………..……………..ต าบล/แขวง ………….………........................…..…….. 
     อ าเภอ/เขต ………………………………………………….……………..  จังหวัด …………………………..……...............…….…..… 
     รหัสไปรษณีย์ …………………..…โทรศัพท์ ………………….………………………โทรสาร….............…..……..…….……….…… 
9.  บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน …………………………………………………………………………….……….…….……... 
      ท่ีอยู่ ……………………………………….……………………………………………………………………………………….…………….…… 
      โทรศัพท์ ……………………………....................………….. โทรสาร…………………..…………..............................……..……. 
10. วุฒิท่ีสมัคร   (       ) ปริญญาตรี    (       ) ปวส.    (       ) ปวช.   (       ) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
      (       )  ประกาศนียบัตรประถมศึกษา     (      ) อื่นๆ  ระบุ ……………………….…………………….………………..…… 
      ช่ือประกาศนียบัตร ………………..………………….…….……….  สาขาวิชาเอก ………………….………………………….…….. 
      คะแนนเฉล่ีย ………………………….………… จบปีการศึกษา ………………………………………….……………………….……... 
      สถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………………….………………………….…….. 

 /11. ประวัติการท างาน... 

 
 

ติดรูปถ่าย  
2.5 x 3 ซ.ม. 

 
ติดรูปถ่าย 

2.5 × 3 ซ.ม. 

แบบแนบ 1 
 



 

 

  
 

      
 
 

       - 2 -                    
 
11. ประวัติการท างาน 
 (1) ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................เงินเดือน.............................................บาท   
วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มงาน.............................................วัน/เดือน/ปี ท่ีส้ินสุด.................................................. 
สาเหตุท่ีออกจากงาน......................................................ลักษณะงานโดยย่อ............................................. 

                .................................................................................................................................................................. 
(2) ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................เงินเดือน.............................................บาท   
วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มงาน.............................................วัน/เดือน/ปี ท่ีส้ินสุด.................................................. 
สาเหตุท่ีออกจากงาน......................................................ลักษณะงานโดยย่อ............................................. 

                .................................................................................................................................................................. 
 (3) ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................เงินเดือน.............................................บาท   
วัน/เดือน/ปี ท่ีเริ่มงาน.............................................วัน/เดือน/ปี ท่ีส้ินสุด.................................................. 
สาเหตุท่ีออกจากงาน......................................................ลักษณะงานโดยย่อ............................................. 

                .................................................................................................................................................................. 

12. ข้าพเจ้า    (      ) เคย    (      ) ไม่เคย  ท างานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
13. ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความสัตย์จริงว่า 

(1)  มีสัญชาติไทย 
       (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันท่ีสมัคร ส าหรับเพศชายต้องพ้นภาระ 
                ทางราชการทหารตามระเบียบ 
       (3)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

      แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ ท้ังไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

      ตามท่ีประกาศไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข โรคยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้มี 
      หนี้สินล้นพ้นตัว 

       (5)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
       (6)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมี  
                ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
       (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
       (9)  ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 

(10) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า 
       โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

            /(11) ไม่เป็นข้าราชการ... 
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       (11) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง 

       ทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซึง่มีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
       (12) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
       (13) สามารถท างานให้ อ.อ.ป. ได้เต็มเวลา 
14. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีใช้บังคับอยู่แล้ว และ/หรือจะออกใช้ต่อไป 
      ภายหน้าโดยเคร่งครัด 
15. เมื่อได้เข้าท างานแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องส่ิงอื่นใดจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีนอกเหนือจากข้อตกลง 
      และสภาพการจ้างงาน 
16. ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า การรับใบสมัครงานของข้าพเจ้ามิได้เป็นข้อผูกพันว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
      จะต้องรับเข้าท างาน 
17.  ข้าพเจ้า  (      ) เคยถูกให้ออกจากงานโดยมีความผิดทางวินัย 
  (      ) ไม่เคยถูกให้ออกจากงานโดยมีความผิดทางวินัย 
                     (      ) เคยให้ถูกออกจากงานโดยมีความผิดทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว 
18. หากข้าพเจ้าได้เข้าท างานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว และข้าพเจ้าต้องพ้นจากงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
      ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หักเงินท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเพื่อชดใช้หนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ 
      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จนหมด 
19. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความสัตย์จริงทุกประการ 
 
 
                      (ลายมือช่ือ) ………………………..……………………. ผู้สมัคร 

                                                                 (………….…………..…………………….) 
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 สัญญาจ้างแรงงาน 
          

หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าท่ี  …………………………………………………………………..……...………….............. 
ณ วันท่ี….............……..เดือน .........………………….…………..……….. พ.ศ..………….. ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
โดย……………………………………………………………… ต าแหน่ง.................…………………………………………………...……….… 
ผู้รับมอบอ านาจตาม (ค าส่ัง/หนังสือมอบอ านาจ) …………………………………………….………………………….……………...... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………………………..………………………………………….....…….….. 
อายุ ……........…. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ………………….……….. ซอย/ตรอก ……………………………………………………………..….. 
ถนน ………………………………………..………………. หมู่ท่ี……….……..แขวง/ต าบล ……………………………………........…….… 
เขต/อ าเภอ …………………………………..…………….จังหวัด …………………………………………………………………………..…….. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ………………………………..…………. วันออกบัตร ………………………..……………………..…… 
บัตรหมดอายุ ……………………………….…………ออกให้ ณ ส านักทะเบียนเขต/อ าเภอ ……..……………………..….…………. 
จังหวัด …………………………….......……….....................………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกจ้าง” (หมายความถึง 
พนักงานสัญญาจ้าง / พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง)  อีกฝ่ายหนึ่ง  ท้ังสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันมีข้อความ
ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1  นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับจ้างท างานให้แก่นายจ้างเป็นลูกจ้างท่ีมีก าหนดเวลา  
เพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่ง ……………………………………………………………………..………..…..…………..และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีรับมอบหมายจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา มีก าหนดการจ้างต้ังแต่ วันท่ี……..........เดือน………...…............…
พ.ศ…....….ถึงวันท่ี.…….…เดือน…….........……….…พ.ศ.………..ในอัตราค่าจ้างเดือนละ/วันละ ….……...............….บาท 
โดยก าหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ 2 เมื่อครบก าหนดเวลาจ้างตามข้อ 1 แล้ว ให้ถือว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง      
เป็นอันส้ินสุด 
  ข้อ 3  สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์การจ้างและการบรรจุผู้ปฏิบัติงาน
สัญญาจ้างแรงงาน 
  ผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน  และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ อ.อ.ป. ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน หรือท่ีจะมีในภายหน้า 
           ข้อ 4  ลูกจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ อ.อ.ป.  ท่ีมีอยู่ปัจจุบัน  และท่ีจะมี 
ในภายหน้า และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนปฏิบัติตามค าส่ังของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา  
โดยเคร่งครัด 
 
 
                    หากลูกจ้าง… 
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  หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ อ.อ.ป. หรือกระท าผิดวินัยหรือท าประการอื่น อันไม่สม 
แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา
โดยชอบ ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาลงโทษ หรือด าเนินการอ  ย่างอื่นตามระเบียบปฏิบัติของ  
อ.อ.ป. 
    ข้อ 5  หากนายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างขาดคุณสมบัติหรือไม่ให้ความเป็นสัตย์ ตามท่ีระบุไว้  
ในการรับสมัครเข้าท างาน หรือมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม นายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญาจ้าง โดยถือว่าไม่มีสัญญาจ้างต่อกัน และนายจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 
  ข้อ 6  ถ้าลูกจ้างกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ อ.อ.ป. 
ลูกจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเท่าท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับท่ี 1 ใช้แนบใบสมัคร เก็บไว้ 
ท่ีหน่วยงานขอจ้าง  ฉบับท่ี 2 รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ  ฉบับท่ี 3 ให้ลูกจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 
     ลงนาม ………………………….…………………….  นายจ้าง 

                                                              (………….…………..…………………….) 
 
     ลงนาม  …………………………………….…………  ลูกจ้าง 

                              +                                 (………….…………..…………………….) 
 
     ลงนาม …………………………………..…………….  พยาน 

                                                              (………….…………..…………………….) 
 
     ลงนาม  ……………………………………….………  พยาน 

                                                              (………….…………..……………………. 
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หนังสือยนิยอมให้หกัเงนิชดใช้หนี้สนิ 

 
                         องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
      วันท่ี…………..เดือน………….………………….พ.ศ. ……....….…… 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................………………..………….……  
ให้สัญญาว่า  หากข้าพเจ้ามีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระหนี้ให้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ไม่ว่ามูลหนี้นั้น 
จะเป็นประการใดก็ตาม  และละเลยบิดพริ้วไม่ช าระหนี้ดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
หักเงินท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับ หรือหักจากค่าจ้าง  เพื่อชดใช้หนี้สินของข้าพเจ้าได้  
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………..……………… ผู้ให้ความยินยอม 

      (………………………..…………….............) 
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  บันทกึข้อตกลงต่อท้ายสญัญาจ้างแรงงานครัง้ที่ ……................ 
          
                      บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น ณ ……………………………………………….........................................……. 
เลขท่ี…....…….ถนน……………..………….แขวง/ต าบล…….......……………..……เขต/อ าเภอ……...................…….....……….. 
จังหวัด………...........……….เมื่อวันท่ี…..…..เดือน…....….........………..พ.ศ…….......….ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โดย……………………………......................………………….ต าแหน่ง…………...................………….....…………....………………… 
ผู้รับมอบอ านาจตาม (ค าส่ัง/หนังสือมอบอ านาจ) …..............………...................................................................………. 
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ เรียกว่า “นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………...................…………........……………….. 
อายุ...……......ปี อยู่บ้านเลขท่ี...………หมู่ท่ี…...……..ตรอก/ซอย………...……….……….ถนน………….................….....……. 
แขวง/ต าบล………...……………....….…..เขต/อ าเภอ………....……….…....……….จังหวัด……….............................…….……. 
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฯ นี้  เรียกว่า “ลูกจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงต่อท้าย 
สัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันท่ี….......….เดือน……….......…..…….พ.ศ….......…… ไว้เป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
  1. ตามสัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันท่ี.....……เดือน…........…........…….พ.ศ….......…ได้ครบก าหนด 
ในวันท่ี…...…เดือน……...........…..….พ.ศ….....… ต่อมาท้ังสองฝ่ายได้ท าหนังสือต่อสัญญาจ้างแรงงาน/บันทึกข้อตกลง 
ต่อท้ายสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อต่ออายุสัญญา โดยครั้งสุดท้ายได้ท าเมื่อวันท่ี.….....เดือน…….......……...….พ.ศ….......… 
ซึ่งขยายอายุสัญญาออกไปมีก าหนดระยะเวลา…........ป…ี.....…เดือน…....…วัน นับต้ังแต่วันท่ี…...…เดือน…...…....….… 
พ.ศ…..…..... ถึงวันท่ี…....…เดือน…….................….พ.ศ….......… ในอัตราค่าจ้างเดือนละ/วันละ………….....…………บาท 
(……………..............……........……...….) บัดนี้ นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันให้มีการต่ออายุสัญญาแรงงานออกไปอีก 
มีก าหนดเวลา…..….ปี…...…..เดือน…..…..วัน นับต้ังแต่วันท่ี…..….เดือน……...............….….พ.ศ……........ ถึงวันท่ี………
เดือน……..........….……พ.ศ........…… ในอัตราค่าจ้างเดือนละ/วันละ…....…….บาท (……................…………………..……) 
  2. ส าหรับข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ 

  บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยนายจ้างถือต้นฉบับ 1 ฉบับ 
และคู่ฉบับ 1 ฉบับ ลูกจ้างถือคู่ฉบับ 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐาน 
 
       ลงช่ือ ……………………………...………… นายจ้าง       ลงช่ือ ……………………………..……………. ลูกจ้าง 

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

              (………………….……..……………..)                (…………………….……………………) 
 

 
 

หมายเหตุ :  ลูกจ้างมีหน้าท่ีปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับในอัตราค่าจ้าง 1,000.- บาทต่ออากรแสตมป์ 1.- บาท เศษของค่าจ้าง 
                ไม่ถึง 1,000.- บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ 1.- บาท และปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 5.- บาท 
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3 ซ.ม. 

  
                            แบบบัตรประจ าตวัผูป้ฏบิตัิงานสญัญาจ้างแรงงาน 
 

 
  (ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 เลขประจ    ประ    ข           ร 

             
                   

                       

             
     

                         

        ล     ข                      
     ล                                      ร 
 
 
 
 

 

                                          
 

  
 

       ………../…………. 

                                                              

          ……../……../…….              ……./……../……… 
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5.5 ซ.ม. 

8.5 ซ.ม. 

8.5 ซ.ม. 

5.5 ซ.ม. 

2.5 ซ.ม. 



 
 

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
 

ระหว่างวันที ่                ถึง                    
 

ข้อ 1 ข้อมูลบุคคล 
 

       ชื่อผู้ถูกประเมิน                            ต าแหน่ง                .   
 

       งาน/ส่วน/ฝ่าย/ส านัก                   .        
 

       อัตราเลขที่.                                     ค่าจ้าง                                     บาท 
 

       เวลาปฏิบัติงาน (ย้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันที่เสนอ) สาย      วัน ลาป่วย      วัน ลากิจ      วัน วันลาอื่น ๆ ระบุ    วัน 
 

       การกระท าผิดวินัย       ไม่มี       มี       (ถ้ามีให้แนบเอกสารประกอบ)      

ข้อ 2 การประเมินผล  

ส่วนที่ 1  การประเมินลักษณะพฤติกรรมการท างานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
     (พฤติกรรมย้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันท่ีเสนอ) 
1.1 การประเมินลักษณะพฤติกรรมการท างาน 
 

พฤติกรรม 
ระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชาประเมิน 

1. การเปลี่ยนแปลง (Changing)   
    มีพฤติกรรมแสวงหาตดิตามความรู้ขา่วสารและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาปรับปรุง   
    วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก 
    การเปลี่ยนแปลง 

  

2. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity) 
    ปฏิบัติตามภารกิจหลักขององค์กร ความภาคภูมิ เช่ือมั่น ศรัทธาในองค์กร เสียสละ ทุ่มเท 
    ก าลังกาย สติปัญญา ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย หลักคุณธรรมจริยธรรม     
    ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของพนักงานพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร 

  

3. การท างานเป็นทีม (Teamwork)   
    ร่วมมือและตัง้ใจที่จะท างาน ส่งเสริม  ความสามคัคีให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ในทีมงานและ 
    หน่วยงานในองค์กร สามารถประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร   

  

4. การประสานงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Cooperation)   
    ให้มีความตั้งใจและมีทักษะในการประสานงาน เรียนรู้และเข้าใจบุคคลอ่ืน/ผูม้ีส่วนได้เสีย 
    ทีต่้องตดิต่อประสานงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของงาน ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์ 
    อย่างเหมาะสมให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผูท้ี่ต้องประสานงาน   

  

5. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)   
    แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้การสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน 
    หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย  

  

คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนรวม 

หาร 5) 
 

คะแนนเฉลี่ย 
(รวมคะแนน 

หาร 5) 
 

   
 
 
 

1.2  สรุปการประเมินลักษณะพฤติกรรมการท างาน 
 

ผู้ประเมิน (1) 
สัดส่วนน้ าหนัก 

(2) 
คะแนนการประเมิน 

(3) 
รวม (1) X (2) 

2.1 ประเมินตนเอง 0.20   
2.2 ผู้บังคับบัญชาประเมิน 0.80   
 1.00 คะแนนรวม  

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
1 คะแนน  ไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
2 คะแนน  แสดงพฤติกรรมเป็นคร้ังคราว ท าไดบ้้างไม่ไดบ้้าง ยังปรากฏจดุออ่น  
               โดยไม่สามารถปรับแกไ้ด้โดยง่าย ตอ้งใช้เวลาอกีระยะหน่ึง 
3 คะแนน  แสดงพฤติกรรมเป็นประจ า มีจุดออ่นบ้าง แต่สามารถปรับแกไ้ด้โดยง่าย           
4 คะแนน  แสดงพฤติกรรมอยู่ในระดบัใช้งานไดด้ี ไม่พบประเดน็ที่เป็นจุดอ่อนตอ้งปรับแก้ 
5 คะแนน  แสดงพฤติกรรมที่ดี เปน็แบบอย่างแก่ผู้อื่น 

แบบแนบ 6 
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ส่วนที่ 2  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายย้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันท่ีเสนอ (เขียนเพิ่มเติมได้ในกระดาษ A4)      
 

ให้อธิบายงานในความรับผิดชอบและได้รับมอบหมายงานเป็นด้านๆ............................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนหน้าที่ความรบัผดิชอบ 

เกณฑ์/คะแนน 5 4 3 2 1 
1. ปริมาณงาน  
    คือ จ านวนผลงาน 
    ท่ีท าได้ส าเร็จ 
    ตามท่ีมอบหมาย 
    หรือท่ีก าหนดไว้ 

ปริมาณงาน 
ท่ีท าได้มากกว่า

เป้าหมายก าหนด 
และสามารถ 

ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 

ปริมาณงาน 
ท่ีท าได้มากกว่า 

เป้าหมาย 
ก าหนด 

 

ปริมาณงาน 
ท่ีท าได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ก าหนด 

ปริมาณงาน 
ท่ีท าได้ต่ ากว่า

เป้าหมาย
ก าหนด 

 

ปริมาณงาน 
ท่ีท าได้ต่ ากว่า

เป้าหมาย
ก าหนดมาก 

 

2. คุณภาพงาน  
    คือ ความถูกต้อง  
    ประณีต และความ 
    เรียบร้อยของงาน 

ผลงานมีความ
ถูกต้องเรียบร้อย
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานมีความ
เรียบร้อย 

มีข้อผิดพลาด
บ้างแต่ไม่ใช่
สาระส าคัญ 

ผลงานมีความ
เรียบร้อย 

มีข้อผิดพลาด 
ท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไข 

ผลงาน 
ไม่เรียบร้อย  
และมีความ
ผิดพลาด 
ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข
อยู่บ้าง 

ผลงาน 
ไม่เรียบร้อย 
และมีความ

ผิดพลาดเสมอ
ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข
ประจ า 

 
 
 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ คะแนน 

ปริมาณงาน  

คุณภาพงาน  
         คะแนนเฉลี่ยรวม 

              (รวมคะแนนหาร 2)  
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ส่วนที่ 3  การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ย้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันท่ีเสนอ) 

 

เกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 

  
ส่วนที่ 4  สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้าง 
 

หัวข้อ (1) 
สัดส่วนน้ าหนัก 

(2) 
คะแนน  

(1) x 
(2) 
รวม 

ส่วนท่ี 1  การประเมินลักษณะพฤติกรรมการท างานโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก              
            (Core Competency) 0.50   

ส่วนท่ี 2  หน้าที่ความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 0.30   

ส่วนท่ี 3  การประเมินระยะเวลาในการปฏบิัติงานตลอดปี 0.20   
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 1.00 คะแนนรวม   
บรรจุในอัตราประจ า ยังไม่ได้รับการบรรจุในอัตราประจ า 

 
4.00 – 5.00 คะแนน ต่ ากว่า 4.00 คะแนน  

 
ส่วนที่ 5  สรุปผลการประเมิน 

            สมควรได้รับการบรรจปุระจ า       ยังไม่สมควรบรรจุในอัตราประจ า   
 
 

 

ผู้ถูกประเมิน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
 

     ................/................./................. 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้างาน) 
 
 

ความเห็น.................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
 

       ................/................./................. 

ผู้บังคับบัญชาถัดไป (หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ) 

 
 

ความเห็น.................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
 

         ................/................./................. 

ผู้บังคับบัญชาถัดไป 1 ระดบั (หัวหน้าฝ่าย) 
 
 

ความเห็น.................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
 

      ................/................./................. 

ผู้บังคับบัญชาถัดไปอีก 1 ระดบั (ผู้อ านวยการส านัก) 
 
 

ความเห็น.................................................................................... 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
 

      ................/................./................. 
 
 
 

การปฏิบัติงาน คะแนน 

เวลาปฏิบัติงาน  (เดือน)  
ป่วย กิจ (วัน)  

สาย (วัน)  
             คะแนนเฉลี่ยรวม 

               (รวมคะแนนหาร 3)  

 

              ระดับคะแนน               
  
การปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

เวลาปฏิบตัิงาน (เดือน) 12 11 10 9 8 

ป่วย กิจ (วัน) 0 - 4.5 5 - 8.5 9 - 14.5 15 - 24.5 25 - 30.5 

สาย (วัน) 0 - 2 3 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 



 รปภ. ๑ 

 
ติดภาพถายครึ่งตัว 

หนาตรง ไมสวมหมวก 
ขนาด ๔.๕ x ๖ ซม. 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 

 

ประวัติบุคคล 

 
          ถายเมื่อ……………… 
๑.  ยศ…………………ช่ือตัว………………………………..ช่ือสกุล……………………………….เพศ…………... 
๒.  ช่ือตัวเดิม…………………………………………หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ……………………………………….. 
     ช่ือสกุลเดิม……………………………………….หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล…………………………………… 
     ช่ือเลน  หรือช่ืออ่ืน ๆ (ถามี)………………………………………………………………………………………... 
๓.  เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………..…………………………………… 
๔.  วัน เดือน ป เกิด………………………………….สถานที่จดทะเบียนเกดิ………………………………………… 
      เชื้อชาติ………………………..………สัญชาติ…………..…………………….ศาสนา…………………………. 
      สัญชาติเดิม……………………………หลักฐานการแปลงสัญชาติ………………………………………………. 
๕.  ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่……………………หมูที…่…………….ตรอก/ซอย……………..ถนน………………... 
      ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..…………………จังหวัด…………………..โทรศัพท………… 
๖.  ถาเปนตางดาว  ใบสําคัญถ่ินที่อยูเลขที่………………………………………ลงวันที…่………………………….. 
     ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที…่……………………………………….ลงวันที…่………………………….. 
      ออกให  ณ……………………………..อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………………… 
      ประเทศมาตุภูม…ิ……………………………………..วัน เดือน ป ที่เขาประเทศไทย…………………………… 
๗.  ที่อยูในระยะ ๑๕ ปที่ผานมา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

บานเลขที่       ตรอก/ซอย          ถนน       ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต       จังหวดั      ประเทศ 

   
   
   
   
   
   
   
      

๘.   สวนสูง……………ซม.  น้ําหนกั…………………..กก.  ตําหน…ิ……………….. 
………………………. 

(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๒ - 
๙.  การศึกษา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

ช่ือและที่ตั้งสถานศึกษา          หลักสูตรหรือช้ันใดถึงชั้นใด          ผลการศึกษา 

   
   
   
   
   
      
 

๑๐.  กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา   (เชน เปนกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา  หรือหนาที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

สถานศึกษา ตําแหนงหนาที่ 

    
    
    
    
    
       
 

๑๑.  รูภาษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ (บอกระดับความสามารถวา ดีมาก ดี พอใช) 

ภาษา อาน ฟง เขียน 
 

พูด 
 

     
     
     
     
     

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๓ - 
๑๒.  ประวัติการทํางานหรือการรับราชการ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา นายจางหรือสวนราชการที ่
จาก ถึง สังกัดและที่ตัง้ 

ตําแหนงหนาที่ เหตุผลที่ออกหรือยาย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
        

 
๑๓.  อาชีพพิเศษอื่น ๆ และงานอดิเรก 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๔.  การรับราชการทหาร 
       ปจจุบันเปนทหารประจําการ  หรือทหารกองหนนุ………………………………………………………………. 
       ยศ………………………………………..  เครื่องหมายทะเบยีนทหาร………………………………………….. 
       เหลาและสังกัด…………………………..  ที่ตั้งของหนวย……………………………………………………… 
       เขาประจําการเมื่อ…………………..ถึง…………………….จํานวนปที่รับราชการมาแลว……………………… 
       เหตุที่ออก………………………………………………………………………………………………………… 
       ผูบังคับบัญชาโดยตรงคนสุดทาย………………………………………………………………………………… 
       เคยไปปฏบิัติราชการพิเศษที่……………………………เมื่อ…………………..ระยะเวลา……………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๔ - 
๑๕.  การเปนนักเขียน ถาเคย ใหแจงโดยละเอียดถึงชื่อเร่ืองหรือบทความ นามปากกา พรอมทั้งชื่อหนังสือ  
       บรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และวนั เดือน ป ที่พมิพ………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๖.  การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองคการ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ)  
       ทั้งในอดตีและปจจุบนั 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

                       ช่ือ                                    ที่ตั้ง                                   หมายเลขสมาชิก 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๕ - 
๑๗.  การเดินทางไปตางประเทศ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 

จาก ถึง 
เมืองและประเทศ ความมุงหมายที่ไป  และทุนที่ไดรับ 

    
    
    
    
    
    
 

๑๘.  หนังสือสําคัญแสดงตน (เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ   
        หนังสือเดินทางและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

ชนิดหนงัสือสําคัญ หมายเลข ออกใหที ่
 

วันออกและวนัสิ้นอาย ุ
 

    
    
    
    
    
 

๑๙.  การถูกจบั หรือถูกฟองศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทัง้ทางคดีแพง และคดีอาญา (นอกจากความผิดเกี่ยวกับ 
       การปฏิบัติผิดกฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ) 

วัน เดือน ป สถานที่เกิดเหตุ ขอหา 
 

ผลที่สุดแหงคดี 
 

    
    
    
    

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๖ - 
๒๐.  บิดามารดา 

รายละเอียด บิดา มารดา 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล   
วัน  เดือน ป เกิด   
สถานที่จดทะเบียนเกดิ   
เชื้อชาติ  และศาสนา   
สัญชาติเดิมและปจจุบนั   
ที่อยูปจจุบนัและหมายเลขโทรศัพท   
อาชีพหรือตําแหนงหนาที ่   
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท   
 

๒๑.  การสมรสทั้งที่จดทะเบยีนและไมไดจดทะเบยีน (ทําเครื่องหมาย X ที่ชองใดชองหนึ่งตามจริง) 
                   โสด       หมั้น        สมรส            หมาย  แยกกันอยู       หยา 

รายละเอียด คูหมั้นหรือคูสมรสครั้งกอน 
คูหมั้นหรือคูสมรสใน

ปจจุบัน 
ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล   
วัน  เดือน ป เกิด   
สถานที่จดทะเบียนเกิด   
เช้ือชาติ  และศาสนา   
สัญชาติเดิมและปจจุบัน   
อาชีพ และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน   
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท   
วัน เดือน ป ที่ทําการสมรสหรือหมั้น   
สถานที่จดทะเบียนสมรส   
ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท   
เหตุที่แยกกันอยูหรือหยา   
ที่อยูครั้งสุดทายกอนถึงแกกรรม แยกกันอยู หรือหยา   

 

หมายเหต ุ ถาทําการหมั้น  สมรสหรือหยาเกินกวานี้  ใหเขียนชื่อคูหมั้น  ภรรยาหรือสามี  ในแผนกระดาษตางหาก   
                  บอกรายละเอยีดตามรายการขางตนนี้ทุกครั้ง 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๗ - 
๒๒.  บุตร 

รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 วัน เดือน ป เกิด      
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  ที่อยูปจจุบัน     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     

 
 

๒๓.  พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดา  รวมทั้งสามีหรือภรรยา 
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

  พ่ีนอง 
  ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล ปจจุบัน 

    

  วัน เดือน ป เกิด      
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  ที่อยูปจจุบัน     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     
  สามีหรือภรรยาของพี่นอง 
  ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุลเดิม 

    

  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  อาชีพ และตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     

 
 
 
 
 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๘ - 
๒๔.  ญาติที่รับราชการหรือทํางานอยูในองคการรัฐบาล 

รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 เกี่ยวของเปน     
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท     
  ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท     

 

๒๕.  ญาติ เพื่อน หรือผูที่คุนเคยในตางประเทศ 
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 เกี่ยวของเปน     
 เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
 อาชีพและตําแหนงหนาที่     
 สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
 ที่อยูปจจุบัน     
  เหตุผลการไปอยูตางประเทศ     

 

๒๖.  ผูรวมอาศัยในที่อยูปจจุบัน 
ลําดับ ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล เกี่ยวของเปน 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   

 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๙ - 
๒๗.  ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดตอดวยเสมอ (เวนเครือญาติ นายจางเดิม หรือบุคคลที่พํานักนอกประเทศ) 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล จํานวนป 
ที่รูจัก 

เชื้อชาติ  สัญชาติ  
ศาสนา 

ที่อยูปจจุบนัและ
หมายเลขโทรศัพท 

ที่ทํางานและ 
หมายเลขโทรศัพท 

     
     
     
     
     
     
     

๒๘.  ผูอุปการะชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปจจบุัน (เวนบิดามารดา) 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล 
เชื้อชาติ  สัญชาติ 

ศาสนา 
ที่อยูปจจุบนัและ 
หมายเลขโทรศัพท 

ที่ทํางานและ 
หมายเลขโทรศัพท 

    
    
    
    
    
    

๒๙.  ประวัติและคําชี้แจงอื่น ๆ ในทางสวนตัวที่ไมไดแจงไวในรายงานขางตน 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (ถามีขาวสารเพิ่มเติมมากกวานี้ ใหใชกระดาษบันทกึแนบทาย) 
 
     ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลายมือช่ือ………………………………เจาของประวัต ิ

ควบคุมการบนัทึกประวัติโดย .......................................................................................................... 
      ยศ, ช่ือ และตาํแหนง (ตัวบรรจง) 

      ลายมือช่ือ…………………………….......................... 
      วัน เดือน ป…………………………............................ 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๑๐ - 
แผนที่สังเขปที่อยูปจจุบัน 

 
บานเลขที่…………………….ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………………………….. 
ตําบล/แขวง.…………………..อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………….หมายเลขโทรศัพท……….. 
ช่ือเจาบาน…………………………………………..หมายเลขโทรศัพท……………………………………………... 
บุคคลที่จะขอใหตามตวัไดในกรณีเรงดวน ยศ ช่ือตัว  ช่ือสกุล………………………………………………………... 
เกี่ยวของเปน…………………..บานเลขที่……………….ตรอก/ซอย…………….………ถนน…………….………. 
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       ลายมือช่ือ……….……………….…เจาของประวัต ิ
         จัดทําเมื่อ…………………….. 
 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 


