




                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                              ติดรูปถ่าย 
                                                                                                                                                               ขนาด ๑ นิ้ว 
 

ประวัตลิูกจ้างชั่วคราว 

กรม........................................................................    ส านัก/กอง.................................................................. 
๑. ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ...........................................     ๗. ภูมิล าเนา.............................................................. 
    นามสกุล ..........................................................         ................................................................... .......... 
๒. วัน เดือน ปีเกิด ...............................................      ๘. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ........................................................ 
๓. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................         ............................................................................. 
๔. เชื้อชาติ................ชาติ.............ศาสนา..............     ๙. สถานภาพ   (  ) โสด   (  ) สมรส    (  ) หย่าร้าง 
๕. ชื่อบิดา..............................................................     ๑๐. จ านวนบุตร ชาย...............คน หญิง...............คน 
๖. ชื่อมารดา..........................................................     ๑๑. วันเริ่มปฏิบัติราชการ......................................... 
 
๑๒.ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน 

สถานศึกษา/อบรม/ดูงาน 
ตั้งแต่ – ถึง
(เดือน ปี) 

วุฒิที่ได้รับ 
ระบุสาขาวิชาเอก (ถ้ามี) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
๑๓. จ านวนวันลาหยุดของลูกจ้างชั่วคราว การขาดราชการ มาสาย 

ปีงบประมาณ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ สาย ขาด ลาคลอดบุตร อ่ืน ๆ 

        
        
        
        
        
 

 



 

๑๔. ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/สังกัด 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
อัตราค่าจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
ค าสั่ง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

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

     ต าแหน่ง  ..................................................               ต าแหน่ง  .................................................. 
                       เจ้าของประวัติ                                              หัวหน้าหน่วยงาน 
            ................./............../................                           ................./............../................                 
 

หมายเหตุ : เจ้าของประวตัิสามารถติดต่อแก้ไขเพิ่มเตมิประวัติได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              ติดรูปถ่าย 
                                                                                                                                                               ขนาด ๑ นิ้ว 

 

                                                                   ประวัติลูกจ้างชั่วคราว  

กรม    ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                   ส านกั/กอง    กองการเจ้าหน้าที่                                             
๑. ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ยุติธรรม                ๗. ภูมิล าเนา   บ้านเลขที่ 999 หมู่ 3 ต าบล.ในเมือง 
    นามสกุล เที่ยงตรง                 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30110   
๒. วัน เดือน ปีเกิด    22 สิงหาคม 2525                  ๘. ที่อยู่ปัจจุบัน  20/2020 ซอยแจ้งวัฒนะ 14  
๓. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1-111-11111-11-1        ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
๔. เชื้อชาติ  ไทย  ชาติ   ไทย    ศาสนา  พุทธ            ๙. สถานภาพ   () โสด   (  ) สมรส    (  ) หย่าร้าง 
๕. ชื่อบิดา  สิบเอก คุณธรรม เที่ยงตรง                    ๑๐. จ านวนบุตร  ชาย      -    คน  หญิง -      คน 
๖. ชื่อมารดา  นางมารยาม เที่ยงตรง        ๑๑. วันเริ่มปฏิบัติราชการ   13  กันยายน  2555                       
๑๒.ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน 

สถานศึกษา/อบรม/ดูงาน ตั้งแต่ – ถึง 
 (เดือน ปี) 

วุฒิที่ได้รับ 
ระบุสาขาวิชาเอก (ถ้ามี) 

โรงเรียนบ้านบ้านจอหอ 2532 – 2537 ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 2538 – 2540 มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2541 – 2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 – 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
   
   
   
   
   
   
   
   
๑๓. จ านวนวันลาหยุดของลูกจ้างชั่วคราว การขาดราชการ มาสาย 
ปีงบประมาณ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ สาย ขาด ลาคลอดบุตร อ่ืน ๆ 
        
        
        
        
        
 



๑๔. ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

วัน เดือน ปี ต าแหน่ง/สังกัด เลขที่ 
ต าแหน่ง 

อัตรา
ค่าจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
ค าสั่ง 

13 กันยายน 
2555 

นักทรัพยากรบุคล  11,680 ค าสั่ง สป.ยธ.ที่ 
55/2556 

 กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคลฯ   ลว. 15 ก.ย. 2556 
 กองการเจ้าหน้าที่    
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    
 ค่าครองชีพชั่วคราว  3,320  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

  ( ลงชื่อ )      ยุติธรรม  เที่ยงตรง                ( ลงชื่อ )                                        
            (     )              (       ) 
    ต าแหน่ง      นักทรัพยากรบุคคล                        ต าแหนง่     ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   
                         เจา้ของประวัต ิ                                                หัวหนา้หน่วยงาน 
                   13  / กันยายน  / 2555                                     13 / กันยายน / 2555                     
 

หมายเหตุ : เจ้าของประวัติสามารถติดต่อแก้ไขเพิ่มเติมประวัติได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 



เอกสารประกอบประวัติลูกจ้างช่ัวคราว 

1. ค าสั่งจ้าง จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาบัตรประขาชน จ านวน 1 ชุด 

3. เอกสารทางการศึกษา Transcript และ ประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ชุด 

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

 รอบการประเมิน  ครั้งที่............ ระหว่างวันที่.............................................. ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ............................ 

 รอบการประเมิน  ครั้งที่............ ระหว่างวันที่.............................................. ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  .......................... 

ชื่อผู้รับการประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 

วันเริ่มสัญญาจ้าง........................................................ วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง .......................................................................... 

ชื่องาน/โครงการ .................................................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง .............................................. กลุ่มงาน ............................................. สังกัด ......................................................... 
 

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : ตามหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน/ค าสั่งให้ปฏิบัติงาน 
 

หน้าที/่ภารกิจ/ผลงานจริง ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๑.     

๒.    

๓.     

๔.    
 

๕.    

    

รวม ๑๐๐   
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ส่วนที่ ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
* แสดงออกถึงความพยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง และพยายามท างานให้
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา รวมทั้ง มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
* ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
* มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้
งานที่มีคุณภาพ 
 

 

  

๒. บริการที่ด ี
* ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ 
* ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

 

  

๓. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
* ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัยที่ก าหนด 
 

 

  

๔. การท างานเป็นทีม 
* สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และการท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
* รักษามิตรภาพอ้นดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้งาน
ส าเร็จ 
 

 

  

รวม ๑๐๐   

 

 
ส่วนที่ ๔ การสรุปผลการประเมิน  
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน(ก) น้ าหนัก(ข) รวมคะแนน(ก)×(ข) 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๕๐%  

ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๕๐%  

รวม ๑๐๐%  



3 
 

ระดับผลการประเมิน   
              

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๑ 
 

        ดีเด่น                ๙๐ – ๑๐๐ 

         ดีมาก                ๘๐ – ๘๙ 

         ดี                     ๗๐ – ๗๙ 

         พอใช้                ๖๐ – ๖๙ 

         ต้องปรับปรุง        ๐ – ๕๙ 

 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๒ 
 

        ดีเด่น                ๙๐ – ๑๐๐ 

         ดีมาก                ๘๐ – ๘๙ 

         ดี                     ๗๐ – ๗๙ 

         พอใช้                ๖๐ – ๖๙ 

         ต้องปรับปรุง        ๐ – ๕๙ 

สรุปผลการประเมิน ทั้งปี 
(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ + ผลการประเมินครั้งที่ ๒) 

๒ 

        ดีเด่น                ๙๐ – ๑๐๐ 

         ดีมาก                ๘๐ – ๘๙ 

         ดี                     ๗๐ – ๗๙ 

         พอใช้                ๖๐ – ๖๙ 

         ต้องปรับปรุง        ๐ – ๕๙ 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

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

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

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

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

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

 

ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน 

       ผู้รบัการประเมิน : 

                  ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว                      ลงชื่อ...............................................................  

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

      วันที่.................................................................  

 ผู้ประเมิน : 

   ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................    ลงชื่อ...............................................................  

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

      วันที่.................................................................  
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ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : 

         เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

         มีความเห็นต่าง ดังนี้ 

         .................................................................................       ลงชื่อ............................................................... 

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

         .................................................................................       วันที่................................................................. 

ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้าม)ี : 

         เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

         มีความเห็นต่าง ดังนี้ 

         .................................................................................       ลงชื่อ............................................................... 

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

         .................................................................................       วันที่................................................................. 

 

 



หลักเกณฑ์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เกี่ยวกับการขออนุญาตท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพ่ือให้การจัดท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก บริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้าบริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. บัตรแสดงตนมี 6 ประเภท คือ

1.1 บัตรของคณะผู้บริการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีเหลือง อนุญาตให้ผ่าน
เข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.2 บัตรของข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปน้ าเงิน อนุญาตให้ผ่านเข้า-
ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.3 บัตรของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีแดง
อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.4 บัตรของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีสัญญาจ้าง พ้ืนหลังรูปสีเขียว อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวง
ยุติธรรม 

1.5 บัตรของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งคอยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับหน่วยงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีฟ้า อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม โดยมี
ก าหนดวันหมดอายุของบัตรไว้ด้านหลังบัตร 

1.6 บัตรของนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีชมพู 
อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม โดยมีการก าหนดวันหมดอายุของบัตรไว้ด้านหลังบัตร 

2. การขออนุญาตท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

2.1 ให้ผู้ขอท าบัตรแสดงตนฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า-
ออก ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 

2.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น (ยกเว้นแว่นสายตา) สวมชุดสุภาพ ยกเว้นชุด
ครุย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ใบ 

2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการการเมือง หรือ
บัตรประจ าตัวประชาชน 

2.1.3 ส าเนาหนังสือขอตัวมาช่วยราชการ หรือหนังสือรับรองการมาช่วยราชการ (กรณีมา
ช่วยราชการ) หรือส าเนาค าสั่งจ้าง 

2.2 ให้ผู้ขอบัตรแสดงตนฯ ยื่นแบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า-ออก ที่กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล 
ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  



3. ข้อปฏิบัติเม่ือได้รับบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.1 ติดบัตรแสดงตนฯ ที่บริเวณหน้าออกเสื้อให้เห็นด้านหน้าของบัตรชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่
บริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.2 เมื่อผู้มีบัตรแสดงตนฯ รายใดพ้นจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติภารกิจใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดเรียกบัตรแสดงตนฯ คืน แล้วส่งไปให้ 
กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที ่
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๕๕ 

 



ขั้นตอนการขอท าบัตรเข้า-ออก กระทรวงยุติธรรม (ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว) 

กรณีบรรจุใหม่ 

 

 
 
 
 

พบข้อผิดพลาด 

กรณีบัตรฯช ารุด หรือสูญหาย 

พบข้อผิดพลาด 

บุคลากรติดต่อขอท าบัตรฯ 

- กรอกแบบค าขออนุญาตท า
บัตรฯ 

- ค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- แบบประวัติลูกจ้างชั่วคราว 

กองการเจ้าหน้าที ่งานทะเบียนประวัติ 

- ตรวจข้อมูลค าขอมีบัตรฯ 

- ออกเลขท่ีบัตรในสมุดคุมบัตรฯ 

- จัดพิมพ์บัตรฯ 

ส่งบัตรฯให้บุคลากร 

บุคลากรแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

บุคลากรติดต่อขอท าบัตรฯ 

- กรอกแบบค าขออนุญาตท า
บัตรฯ 

- บัตรเดิม (กรณีช ารุด) 

- รายงานประจ าวันแจ้ง
เอกสารหาย (กรณีสูญหาย) 

กองการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติ 

- ตรวจข้อมูลค าขอมีบัตรฯ 

- ออกเลขท่ีบัตรในสมุดคุมบัตรฯ 

- จัดพิมพ์บัตรฯ 

ส่งบัตรฯให้บุคลากร 

บุคลากรแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน 



แบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า – ออก กระทรวงยุติธรรม 

ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/ 

เรียน   ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผ่านผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่)  

 ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่ง................................ ............................... 
 เป็น   ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด   พนักงานราชการ 

  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้มาช่วยราชการ 

 นกัศึกษาฝึกงาน อ่ืน ๆ..................................................... 

 กลุ่ม/ฝ่าย..........................................................กอง...................................................... ............. 
 กรม/ส านัก.......................................................โทรศพัท์............................................................  

ข้าพเจ้าเคยขอบัตรอนุญาต ฯ เลขท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้าไม่เคยขอบัตรอนุญาต ฯ และได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ส าเนาบัตรข้าราชการ   ส าเนาค าสั่ง/สัญญาจ้าง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  อ่ืน ๆ.......................................... 

       โดยข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อก าหนดของกระทรวงยุติธรรมและขอรับรองว่าข้อความ 
และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นค าขอ 
(........................................ ..) 

.……..…./..…..……/…..……….  

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
เรียน  ผู้อ านวยการกองกลาง 

        ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์เห็นควรออกบัตรให้ตามค าขอ 
และได้ออกบัตรเลขที่............................... 

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

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
           เพ่ือโปรดพิจารณาได้ 
ตรวจสอบแล้ว เห็นควร 
          อนุมัติ/ลงนามบัตรแล้ว 
          ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) 
      ..................................... 
      ..................................... 
ลงชื่อ.................................... 
      (....................................) 
      .........../............/............ 

          อนุมัติให้บัตรเลขท่ี............ 
          ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) 

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

รูปถ่าย 1 น้ิว




