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1. วัตถุประสงค 

 

เพ่ือกําหนดขั้นตอนการสรรหา การจาง และการลาออกของลูกจางช่ัวคราว 

 

2. ขอบเขต 

 

ครอบคลุมการสรรหา การจาง การลาออกจากราชการ การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

3. คําจํากัดความ 

 ลูกจางช่ัวคราว  หมายถึง ลูกจางช่ัวคราวซ่ึงจางจากเงินนอกงบประมาณ และลูกจาง

ช่ัวคราวท่ีจางจากงบบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เจาหนาที่  หมายถึง นักทรัพยากรบุคคล หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงอ่ืน สังกัด

สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสังกัดฝายอํานวยการ สํานักงาน

สรรพสามิตภาค หรือขาราชการท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลในสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
อธิบดี  หมายถึง อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ผูอํานวยการสํานัก 

เลขานุการกรม ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สรรพสามิตพื้นที่ และหัวหนากลุม 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง)  เปนหนวยงานหลัก

ในการดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงต้ัง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ลูกจางช่ัวคราว และลาออกจากราชการ รวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต  

ไดแก สํานักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ ใหดําเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว 
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5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1 เจาหนาที่ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังลูกจางช่ัวคราวที่ไดรับอนุมัติประจําป

งบประมาณ หรือกรณีมีตําแหนงวางในระหวางปงบประมาณ และรวบรวมเปนขอมูลเบ้ืองตน 
5.2 เจาหนาที่จัดทําหนังสือขออนุมัติดําเนินการสรรหาเสนออธิบดีพิจารณา พรอม

ท้ังเสนอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยขาราชการ

คนหน่ึงเปนประธานกรรมการ กรรมการอีกคนเปนรองประธานกรรมการ ขาราชการจากหนวยงานท่ี

มีตําแหนงวางเปนกรรมการ และเจาหนาที่เปนเลขานุการ หากประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน  

ในกรณีที่มีตําแหนงวางตําแหนงเดียวกันในหลายหนวยงาน ใหเจาหนาที่เสนออธิบดี

พิจารณาคัดเลือกขาราชการจากหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนกรรมการ สําหรับหนวยงานใน

สวนกลางอาจมีผูแทนจากทุกหนวยงานท่ีมีตําแหนงวางเปนกรรมการก็ได 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกมีอํานาจกําหนดวิธีการคัดเลือกวิธีการใดวิธีการ

หน่ึงหรือหลายวิธีตามที่กําหนด พิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ รวมถึงการแตงต้ัง
กรรมการอ่ืนหรือเจาหนาท่ีใหดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ไดตามความจําเปน  

5.3 เม่ือไดรับอนุมัติใหดําเนินการสรรหาได ใหเจาหนาท่ีจัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก เพ่ือกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ วิธีการคัดเลือก กําหนดระยะเวลารับสมัคร วัน 

เวลา สถานที่คัดเลือก วัน เวลา คัดเลือกในภาคตาง ๆ ตลอดจนระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก เมื่อ

คณะกรรมการฯ มีมติอยางไร ใหเจาหนาที่จัดทําประกาศรับสมัครเสนออธิบดีลงนามตอไป ท้ังน้ี 

ประกาศรับสมัคร ตองมีขอความตอไปน้ี 
5.3.1 ตําแหนงท่ีจะจาง และอัตราคาจาง 
5.3.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร  
- คุณสมบัติท่ัวไป กําหนดตามคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหามของ 

  ขาราชการพลเรือน 
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กําหนดตามที่ไดรับอนุมัติจากกรมฯ  

   (เงื่อนไขการจาง) 
5.3.3 กําหนดระยะเวลารับสมัคร  ตองไมนอยกวา 5 วันทําการ 
5.3.4 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
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5.3.5 เกณฑการตัดสิน 
5.3.6 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
5.3.7 ขอความอ่ืน ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ 

5.4  เมื่ออธิบดีลงนามในประกาศรับสมัครแลว ใหเจาหนาท่ีปดประกาศรับสมัครใน

ท่ีเปดเผยรวมถึงเว็บไซตของหนวยงานลวงหนากอนวันรับสมัครไมนอยกวา 3 วันทําการ  
5.5 ในระหวางการรับสมัครใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในเบ้ืองตน 

โดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองตรวจสอบสําเนาวุฒิการศึกษาใหตรงกับตนฉบับ และลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง                                                                  
 ในกรณีใกลครบกําหนดระยะเวลาการสมัครแลว ไมมีผูสมัครหรือยังมีผูสมัครจํานวน

นอย ใหเจาหนาที่เสนออธิบดีเพ่ือขยายกําหนดเวลารับสมัครตอไป  แตเวลาท่ีขยายตองมีเวลาไม

นอยกวา 5 วันทําการ นับแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับสมัคร 

5.6 เม่ือการรับสมัครเสร็จส้ิน ใหเจาหนาที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของ

ผูสมัครแลวจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกเสนอ

อธิบดีลงนาม ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการการคัดเลือก ตองประกาศลวงหนากอนวัน

คัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ 

5.7 เม่ือการคัดเลือกเสร็จส้ิน ใหเจาหนาท่ีจัดทําประกาศผลการคัดเลือกเสนออธิบดี

ลงนาม ทั้งน้ี ประกาศผลการคัดเลือกตองมีขอความกําหนดอายุบัญชีผูผานการคัดเลือก มีระยะเวลา

ไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกสําหรับตําแหนงเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีผูผาน

การคัดเลือกแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

5.8 เจาหนาที่รับรายงานตัวผูผานการคัดเลือกที่ไดรับการเรียกตัว และสงตัวไป

ปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีอัตราวาง 
5.9 ผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีมีอัตราวางมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และ

กําหนดผูดูแลลูกจางช่ัวคราว  
5.10 เจาหนาที่จัดทําคําส่ังจางและคําส่ังใหลูกจางลูกจางช่ัวคราวไดรับเงินเพ่ิมการ

ครองชีพช่ัวคราวเสนออธิบดีลงนาม  และสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
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แผนผังขั้นตอนการสรรหาลูกจางช่ัวคราว 

(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 60 วัน) 
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1  เอกสารอนุมัติกรอบอัตรากําลังและเงื่อนไขการจาง 

6.2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 36 คุณสมบัติ 
ท่ัวไปและลักษณะตองหาม 

6.3  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0415/ว 112 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2548  
เร่ือง การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปนลูกจางช่ัวคราว 

6.4  สําเนาหนังสือขออนุมัติดําเนินการ 
6.5  สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
6.6  สําเนาประกาศรับสมัครลูกจางชั่วคราว 
6.7  สําเนาประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภาคตาง ๆ 

6.8  สําเนารายงานผลการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
6.9  สําเนาคําส่ังจางและคําส่ังใหลูกจางไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

6.10  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
  - 

8. เอกสารบันทึก 

 

- 
9. หลักสูตรการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน  

หลักสูตรการคัดเลือก ประกอบดวย 

9.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  

หรือการสอบขอเขียนและการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
9.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

    เกณฑการตัดสิน  
ในการตัดสินวาผูใดเปนผูผานการคัดเลือก ใหถือเกณฑเปนผูผานการคัดเลือกในแต

ละภาคตามหลักสูตรการคัดเลือกไมนอยกวารอยละหกสิบ  
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10. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก และอายุบัญชีผูผานการคัดเลือก 
 
 

 การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาจัดลําดับ ดังน้ี 
10.1  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา  
10.2  ในกรณีไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนน

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

10.3  ในกรณีไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันอีก  

ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
อายุบัญชีผูผานการคัดเลือก ใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการ

คัดเลือกสําหรับตําแหนงเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกแลว บัญชีผูผานการคัดเลือก

ครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
 

11. การอนุญาตใหลาออกจากราชการ 
ลูกจางช่ัวคราวท่ีมีความประสงคจะขอลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อใหอธิบดีอนุญาต โดยใหย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เวนแต

ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจางช่ัวคราวท่ีประสงคจะ

ลาออก ย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวันได โดยใหมีหลักฐานแสดงถึงเหตุผลความ

จําเปนเปนพิเศษนั้น แตทั้งน้ี ตองไมนอยกวา 3 วันทําการ และใหผูบังคับบัญชาเสนออธิบดีอนุญาต

โดยเร็ว 
 

12. การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
ลูกจางช่ัวคราวจะไดรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ปละ 2 คร้ัง ครั้งท่ี 1 ในเดือนมีนาคม สําหรับระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแตเดือนตุลาคม ถึงเดือน

กุมภาพันธ ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม สําหรับระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือน

สิงหาคม ตามแบบที่กําหนด ในกรณีลูกจางช่ัวคราวรายใดมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบการ

ประเมินคร้ังที่ 1 นอยกวา 45 วัน ใหทําการประเมินคร้ังเดียวในเดือนสิงหาคม  
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)liJ~~LBiJVlVll:IJLt)mn)LL 'Uu 1

2. f))ruil-:JL~:lJhnj
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U11UU)1:IJ rJf)1:;Yil~~ f)~Vi:lJliJiJ';i1WiJl:WVlLL~~f)11 Vl11OJc;W'\.JJnii LL~:;-:Jl'U~1'Uiil'U1iJ f)11~1'l '1
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