ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ปน การสมควรกํ า หนดให มี ระเบีย บวา ด ว ยพนัก งานกองทุ น เพื่ อผู ใ ช
แรงงานเพื่ อ ให ไ ด บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
มีหลักประกัน ไดรับสิทธิประโยชนที่เปน ธรรม มีค วามมั่นคงและกาวหนาในการทํางาน อันจะ
สงผลใหการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญัติระเบียบบริห ารราชการแผน ดิ น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วัน พุ ธ ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๕๑ อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิก ารและคุ ม ครองแรงงานจึ ง วางระเบี ย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงาน
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
“กรม” หมายความวา กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตาม
สัญ ญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงิน ของกองทุน เพื่อผูใชแรงงาน เพื่อ เปน พนักงานของ
กองทุนเพื่อผูใชแรงงานในการปฏิบัติงานใหกับกองทุนเพื่อผูใชแรงงานและกรม
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา หัวหนางาน หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกอง รองอธิบดี
อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หนา ๒
“การสรรหา” หมายความวา การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานเพื่อทํา
การเลือกสรร
“การเลือกสรร” หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหาทั้งหมดและ
ทําการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
“สัญ ญาจาง” หมายความวา สัญ ญาจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตาม
ระเบียบนี้
“คาตอบแทน” หมายความวา เงินเดือนซึ่ง จายใหแกพนักงานกองทุนเพื่อ ผูใช
แรงงานในการทํางานใหแกกองทุนและกรม
“คาตอบแทนพิเศษ” หมายความวา เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานกองทุนเพื่อผูใช
แรงงาน เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณในระดับดีเดน
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน)
ขอ ๕ ใหอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ และคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ขอ ๖ การกําหนดตําแหนง ของพนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงาน การกําหนด
ลักษณะงาน และคุณ สมบัติเ ฉพาะของงานใหเ ปน ไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ข อ ๗ ผู ซึ่ ง จะได รั บ การจ า งเป น พนั ก งานกองทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงาน ต อ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรค วามสามารถ
หรื อ จิ ต ฟน เฟ อ นไม ส มประกอบ หรื อ เป น โรคตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หนา ๓
(๗) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่กรมกําหนดไวในประกาศการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความ
จําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของกองทุนและกรม
หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ขอ ๘ ใหกองการเจาหนาที่และกองสวัสดิการแรงงานรวมกันดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมกัน
ในโอกาส และประโยชนของกองทุนและกรมเปนสําคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม
และโปรงใส
ขอ ๙ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหกองการเจาหนาที่และกองสวัสดิการแรงงานรว มกัน ดําเนิน การจั ด ทํา
ประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง
ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
และเลือกสรร เกณฑการตัด สิน และเงื่อนไขการจางอื่น ๆ กําหนดวัน และเวลาการสรรหาและ
เลือกสรร แลวเสนอใหอธิบดีเพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัคร ใหติดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวาหาวัน
ทําการกอนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) กรมอาจกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสมโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๓) กําหนดระยะเวลาในการรับสมัครตองมีระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
(๔) การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใช
สําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

หนา ๔
(๕) ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเรื่องไดต ามความจําเปนและ
ความสอดคลองกับตําแหนงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จําเปนมากที่สุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็ม
มากที่สุด
(๖) วิธีก ารประเมิน สมรรถนะในแตล ะเรื่ องใหเ ปน ไปตามที่อ ธิบดี ประกาศ
กําหนด โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะ
หลายๆ เรื่องสามารถประเมิน ไดดว ยวิธีการประเมิน วิธีเ ดียวกัน ตามที่เ ห็น วาเหมาะสมและ
สอดคลองกับการประเมิน สมรรถนะดังกลาว เชน การสอบขอเขียน การทดสอบ ตัวอยางงาน
การสัมภาษณ การทดสอบดวยสถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออื่นๆ
(๗) เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหอธิบดีกําหนดได
ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับตําแหนงงาน
(๘) ภายหลั ง การประกาศรั บ สมั ค รแล ว ให อ ธิ บ ดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวาสามคน ประกอบดวย
(ก) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เปนประธาน
(ข) ผูแทนกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
(ค) ผูแทนกองสวัสดิการแรงงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร
ขอ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ไดดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการดําเนินการตออธิบดี
เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรและดําเนินการจัดจางตอไป
ให อ ธิ บ ดีป ระกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผ านการเลือ กสรรไว ใ นที่ เ ป ด เผย โดยอาจ
กําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งป
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนที่ประกาศรับสมัคร และภายหลังมี
อัต ราวางในงานลักษณะเดียวกัน หรือคลายคลึง กัน ซึ่ง สามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันได อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาจัดจ างผูผานการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุได
หมวด ๓
การจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน และแบบสัญญาจาง
ขอ ๑๑ ผูไดรับการเลือกสรรและสรรหาใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ตองทําสัญญาจางตามแบบทายระเบียบนี้ ซึ่งตองมีระยะเวลาไมเกินคราวละสี่ป
การทําสัญญาจางตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
ลงนามในสัญญาจาง

หนา ๕
ขอ ๑๒ วัน เวลาการทํางาน วันหยุด ของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานให
เปนไปตามวัน เวลาการทํางาน และวันหยุดราชการของกรม หรือตามที่กรมกําหนด
หมวด ๔
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ขอ ๑๓ อัตราคาตอบแทนของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานใหเปนไปตาม
บัญชีแนบทายระเบียบนี้
พนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานคนใดจะไดรับคาตอบแทนเริ่มตน ในขั้น ใด
อัตราใด หรือบัญชีใดใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข อ ๑๔ ให พ นั ก งานกองทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงานได รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น
คาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลว
มาไมนอยกวาแปดเดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) ในวัน ที่ ๑ ตุลาคมของทุกป โดยให
พิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ดังนี้
(๑) พนั ก งานกองทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงานที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น
คาตอบแทนจํานวนรอยละ ๓ ถึง ๕ จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับ ตองเปนผูมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระดับดี
(๒) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ ๓
ของฐานคาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
ระดับดีเดน
ทั้งนี้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนมีสัดสวนไดไมเกิน
รอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน หรือกําหนด
คาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท
ขอ ๑๕ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อน
ขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทนพิเ ศษของพนักงานกองทุนเพื่ อผูใชแรงงานตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ ๑๔
ขอ ๑๖ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูใดผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อ ตอ สัญ ญาจ างได ใหพนั กงานกองทุน เพื่ อผู ใช แรงงานผู นั้น ไดรั บการพิจ ารณาเลื่อ นขั้ น
คาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑในขอ ๑๔ ได
ขอ ๑๗ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิลาในประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ลาปวย
(๒) ลาคลอดบุตร
(๓) ลากิจสวนตัว
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(๔) ลาพักผอนประจําป
(๕) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขารับ
การระดมพล หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ขอ ๑๘ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง
การลาปวยตั้งแตสามวันขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาตอาจสั่งใหมีใบรับรองของแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได
ใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางวันลาปวยได
ปหนึ่งไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๑๙ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานซึ่ง เปน หญิง มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุต ร
ครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน โดยใหจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
กอนวันลา
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
ใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานซึ่งเปนหญิงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวาง
วันลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกินสี่สิบหาวัน
ขอ ๒๐ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิลากิจสวนตัวไดปละไมเกินสิบวัน
โดยใหจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึง
จะหยุดได
ใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในระหวางวันลากิจ
สวนตัวไดปหนึ่งไมเกินสิบวัน
ขอ ๒๑ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานซึ่งไดทํางานครบหกเดือนนับตั้งแตวันที่
ทํ า สั ญ ญาแล ว มี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ อ นประจํ า ป ไ ด ป ล ะไม เ กิ น สิ บ วั น ทํ า การโดยให จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดได
ใหพนักงานกองทุน เพื่อ ผูใชแรงงานมีสิทธิไ ดรับคาตอบแทนในระหวางวัน ลา
พักผอนประจําปไดปหนึ่งไมเกินสิบวัน
ขอ ๒๒ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียก
พลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขารับการระดมพล หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพรอมตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูใดไดรับหมายเรียกใหเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงานและจัดสง ใบลาตอผูบัง คับบัญ ชาตามลําดับชั้ น จนถึง ผูมี
อํานาจอนุญาต และใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวัน เวลา ที่กําหนดไว
ในหมายเรียกไดโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต
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เมื่อพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลแลว ใหรายงานตัวกลับเขาทํางานตอผูบังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน
ใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในระหวางวันลาเพื่อ
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขารับการระดมพล หรือเพื่อ
ทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารไดปหนึ่งไมเกินหกสิบวัน
ขอ ๒๓ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอก
เวลาทํางานปกติหรืออยูปฏิบัติงานในวันหยุด ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ทํางานตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจอนุญาตให
เดินทางไปปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปทํางานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม
ข อ ๒๕ พนั ก งานกองทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงานที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี
มีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยเบี้ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ในกรณีทกี่ องทุน หรือกรมมีความประสงคที่จะใหพนักงานกองทุนเพื่อ
ผูใชแรงงานเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิไดรับคาใชจาย
ในการฝกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
โดยอนุโลม
ขอ ๒๗ ในกรณีที่กรมบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ผูใดกอนครบกําหนดเวลาจางโดยมิใชความผิดของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ใหพนักงาน
กองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูนั้นมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการเลิกสัญญาโดยไมมีความผิด ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดทํางานติดตอกันครบสี่เดือน แตไ ม
ครบหนึ่งป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนไมนอยกวาอัตราคาตอบแทนสุดทายหนึ่งเดือนกอนวันเลิก
สัญญา
(๒) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบ
สามป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนไมนอยกวาอัตราคาตอบแทนสุดทายสามเดือนกอนวันเลิกสัญญา
(๓) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบ
หกป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนไมนอยกวาอัตราคาตอบแทนสุดทายหกเดือนกอนวันเลิกสัญญา
(๔) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบ
สิบป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนไมนอยกวาอัตราคาตอบแทนสุดทายแปดเดือนกอนวันเลิกสัญญา
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(๕) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ไดทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนไมนอยกวาคาตอบแทนอัตราสุดทายสิบเดือนกอนวันเลิกสัญญา
หมวด ๕
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๘ ในระหวางสัญญาจาง ใหกรมจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ดังตอไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
ขอ ๒๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตอง
เปนไปเพื่อประโยชนในการบริหารพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานและนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
(๑) การเลื่อนคาตอบแทน
(๒) การเลิกจาง
(๓) การตอสัญญาจาง
(๔) อื่นๆ
ขอ ๓๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานให
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ โดยใหมีสัดสวนของผลงานไมนอย
กวารอยละ ๗๐
(๑) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
ก. ปริมาณงาน
ข. คุณภาพงาน
ค. ความทันเวลา
(๒) การประเมิน คุณ ลักษณะในการปฏิบัติง านใหพิจ ารณาจากองคประกอบ
ดังตอไปนี้
ก. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความอุตสาหะ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๓๑ ใหผู บัง คั บบั ญ ชาซึ่ ง เป น ผู ประเมิ น แจง ให พนัก งานกองทุ น เพื่อ ผูใ ช
แรงงานผูรับการประเมินทราบถึงเปาหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้
ตองสอดคลองกับขอกําหนดการจางที่กําหนดในสัญญาจาง
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ขอ ๓๒ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
ปละสองครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครั้ ง ที่ ๑ ประเมิ น ผลในชว งการปฏิ บัติ ง านระหวา งวัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ถึ ง ๓๑
มีนาคม
ครั้ง ที่ ๒ ประเมิน ผลในช ว งการปฏิบัติง านระหวางวัน ที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐
กันยายน
ขอ ๓๓ ใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เปนประธาน
(๒) ผูแทนกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนกองสวัสดิการแรงงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านมี ห น า ที่ ก ลั่ น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตออธิบดี และคณะกรรมการ
ขอ ๓๔ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูรับการประเมินทราบและ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น
ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลว มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน ๒ ครั้ง ต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชา
ทําความเห็นเสนออธิบดี และขอความเห็นชอบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลิกจางตอไป
ขอ ๓๖ ในกรณีที่จะมีการตอสัญญาจาง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจางจะตองมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลังไมเกินสี่ปไมต่ํากวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชา
ทําความเห็นเสนออธิบดีและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งจางตอไป
เพื่ อประโยชน ในการคํา นวณสิ ทธิ การได รับ คา ตอบแทนการเลิ กสั ญ ญาของ
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตามขอ ๒๗ ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงของสัญญาจางเขา
ดวยกัน
ขอ ๓๗ ใหกองการเจาหนาที่หรือกองสวัสดิการแรงงานจัดเก็บผลการประเมินไว
ไมนอยกวาสี่ป

หนา ๑๐
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๓๘ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ หรือตามที่กรมกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญ ญาจาง และมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และตามระเบียบ
ของทางราชการ
ขอ ๓๙ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองรักษาวินัยโดยเครง ครัด ตามที่
กําหนดไวเปนขอหาม และขอปฏิบัติที่กรมกําหนด
พนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติต ามขอปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย
ขอ ๔๐ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือเงื่อนไขที่
ทางราชการกําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
(๓) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจาง ขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๘ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
(๔) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินเจ็ดวันไมวาจะมีวันหยุด
คั่นหรือไมก็ตาม
(๖) ละทิ้ง หรือ ทอดทิ้ง การทํา งานจนทํ าใหง านไมแล ว เสร็จ ตามระยะเวลาที่
กําหนด จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๗) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) กระทําการอื่นใดที่กรมกําหนดวาเปนความผิดอยางรายแรง
ขอ ๔๑ เมื่อมีกรณีที่พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานถูกกลาวหาวากระทํา ผิด
วินัยอยางรายแรง ใหอธิบดีจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว โดยตอง
ใหโอกาสพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานที่ถูกกลาวหาไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน
ในกรณี ที่ผ ลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏวาพนักงานกองทุน เพื่อผูใ ช
แรงงานผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิบดีมีคําสั่งให เลิกจาง แตถาไมมีมูลกระทํา
ความผิดใหสั่งยุติเรื่อง

หนา ๑๑
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานกระทําความผิด
ไมรายแรงตามระเบียบนี้ หรือที่กรมกําหนด ใหอธิบดีมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน
หรือลดขั้นเงินคาตอบแทน ตามควรแกกรณี
หมวด ๗
การสิ้นสุดสัญญาจาง
ขอ ๔๓ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนี้ หรือตามที่กรมกําหนด
(๓) พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตาย
(๔) ไมผานการประเมินตามขอ ๓๕
(๕) พนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานถูก เลิกจางเพราะกระทําความผิด วินัย
อยางรายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ตามที่กรมกําหนด หรือตามสัญญาจาง
ขอ ๔๔ ในระหวางสัญญาจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูใดประสงคจ ะ
ลาออกจากการปฏิบัติงานใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชากอนลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งงวด
การจายคาตอบแทน
ใหกองการเจา หนาที่และกองสวัสดิการแรงงานรว มกัน ตรวจสอบงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน และความเสียหายที่มี หรือที่อาจมีขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานผูที่ยื่นใบลาออกแลวรายงานใหอธิบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๕ กรมโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการอาจบอกเลิกสัญ ญาจางกับ
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูใดกอนครบกําหนดตามสัญ ญาจางก็ไ ด โดยอาจบอกกลาว
ลวงหนาใหพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานผูนั้นทราบไมนอยกวาหนึ่งงวดการจายคาตอบแทน
หรืออาจจายเปนคาตอบแทนลวงหนาแทนการบอกกลาวก็ได
ขอ ๔๖ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานแลว
หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน หรือกรม บุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแต

หนา ๑๒
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะมีค วามเห็น เปน อยางอื่น ในการนี้กรมอาจหัก
คาตอบแทน หรือเงินสิทธิประโยชนอื่นใดที่บุคคลนั้นมีสิทธิไดรับจากกรมไวเพื่อชําระคาเสียหาย
ดังกลาวก็ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๗ ในระหวางที่ยังไมไดดําเนินการสรรหา และเลื อกสรรพนักงานกองทุน
เพื่อผูใชแรงงานตามระเบียบนี้ โดยใหปรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเดิมเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใช
แรงงานตามระเบียบนี้ไปพลางกอน จนกวาจะไดทําสัญญาจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานซึ่ง
ไดจากการสรรหา และเลือกสรรตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางอัมพร นิติสิร)ิ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

บัญชีอัตราคาตอบแทน
แนบทายระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๓
บัญชีกลุมงานเทคนิค
ชั้น
อัตรา (บาท/เดือน)
๒๕
๒๒,๘๒๐
๒๔
๒๑,๙๔๐
๒๓
๒๑,๐๘๐
๒๒
๒๐,๒๑๐
๒๑
๑๙,๓๔๐
๒๐
๑๘,๕๐๐
๑๙
๑๗,๖๓๐
๑๘
๑๖,๗๖๐
๑๗
๑๕,๘๙๐
๑๖
๑๕,๐๔๐
๑๕
๑๔,๓๒๐
๑๔
๑๓,๖๒๐
๑๓
๑๒,๙๓๐
๑๒
๑๒,๒๓๐
๑๑
๑๑,๖๔๐
๑๐
๑๑,๐๘๐
๙
๑๐,๕๓๐
๘
๙,๙๙๐
๗
๙,๕๓๐
๖
๙,๐๘๐
๕
๘,๖๑๐
๔
๘,๑๖๐
๓
๗,๗๗๐
๒
๗,๔๐๐
๑
๗,๐๑๐

อัตรา
สูงสุด
ต่ําสุด

บัญชีกลุมงานบริหารทั่วไป
อัตรา (บาท/เดือน)
๓๑,๗๗๐
๙,๕๓๐

สัญญาเลขที.่ ........./............
สัญญาจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สัญญาจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานฉบับนี้ ทําขึ้น ณ............................
เมื่ อ วั น ที่ . .........................................ระหว า ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
โดย ......................................... อธิบดี/ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามคําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ที่.............../....................... ลงวันที่ .....................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรม” ฝายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว .....................................
อายุ............ ป หมายเลขประจําตัวของผูถือบัตรประจําตัวประชาชน ......................................
อยูบานเลขที่ .............. ถนน ......................................... ซอย ........................................
แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ....................................................
จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท .....................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตางได
ตกลงรวมกันทําสัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กรมตกลงจาง และพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตกลงรับจา งทํางาน
ใหแกกรม โดยเปนพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ดังตอไปนี้
พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน ตําแหนง ..................................................
ลักษณะงาน ..........................................................................................
..................................................................................................................................
ขอ ๒ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามระเบียบ
ที่กรมกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้
ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางหรือไม หรือกรณีที่มี
ขอสงสัยเกี่ยวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรมเปน
ผูวินิจฉัย และพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ ๓ กรมตกลงจางพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีกําหนด ................ ป
.............. เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ........... และสิ้นสุด
ในวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. .........
กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กองทุน หรือกรม ใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
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ขอ ๔ กรมตกลงจาย และพนักงานกองทุนเพือ่ ผูใชแรงงานตกลงรับคาตอบแทน
ดังนี้ ...........................................................................................................................
ทั้งนี้ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได
โดยกรมจะเปนผูห ักไว ณ ที่จาย
ขอ ๕ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานอาจไดรับสิทธิประโยชนอื่น ตามระเบียบ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ
ตามที่กรมกําหนด
ขอ ๖ กรมจะทําการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของพนักงานกองทุน เพื่อผูใ ช
แรงงานตามหลักเกณฑ และวิธีการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงาน
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือที่กรมกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเขากรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เขากรณีหนึ่งกรณีใดตามที่กําหนดไวในขอ ๔๓ แหงระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) พนักงานกองทุ น เพื่อผูใชแรงงานลาออกตามขอ ๔๔ แหง ระเบียบกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๔๕ แหงระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) เหตุอื่นๆ ดังตอไปนี้
......................................................................................................
ขอ ๘ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการ
ลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดในระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงาน
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่กรมประกาศกําหนด
ขอ ๙ ในกรณีที่พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลา
ตามขอ ๓ หรือปฏิบัติงานใดๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม ในระหวางอายุสัญญา
พนั ก งานกองทุ น เพื่ อ ผู ใ ช แ รงงานยิ น ยอมชดใช ค า เสี ย หายให กั บ กรมทุ ก ประการภายใน
กําหนดเวลาที่กรมเรี ยกรองให ช ดใช และยิ น ยอมให กรมหักค าตอบแทน หรือ เงิน ตามสิท ธิ
ประโยชนอื่นใดที่พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานมีสิทธิไดรับจากกรม เปนการชดใชคาเสียหายได
ขอ ๑๐ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาที่ออกตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยพนักงานกองทุน
เพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ขอ ๑๑ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานกองทุนเพื่อผูใช
แรงงานอยูกอนวันที่ลงนามในสัญญาจางนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงาน
กองทุนเพื่อผูใชแรงงานยินยอมใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งตางๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้
ขอ ๑๒ พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงานตองปฏิบัติงานใหกับกองทุน หรือกรม
ตามที่ไดรับมอบหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
ของตน โดยแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติม หรือกระทําการใดๆ เพื่อให ผ ลงานในหนาที่มี
คุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน และชื่อเสียงของทางราชการ และไมเปดเผยความลับ
หรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๓ ในระหว างอายุ สั ญ ญาจา งนี้ หากพนั กงานกองทุ น เพื่ อผู ใ ชแ รงงาน
ปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาว
เปนกรรมสิทธิ์ของกรม
ขอ ๑๔ พนักงานกองทุน เพื่อผูใชแรงงานตองรับผิด ตอการละเมิด บทบัญ ญัติ
แหงกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานกองทุนเพื่อ
ผูใชแรงงานนํามาใชปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ขอ ๑๕ สิท ธิ หน าที่ และความรั บผิ ด ของพนั กงานกองทุน เพื่ อผู ใช แรงงาน
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการ
กําหนดไว
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอาน ตรวจสอบ และ
เขาใจขอความในสัญ ญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเ ปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน
เดือน ป ดังกลาวขางตน และตางฝายตางเก็บไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ....................................กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(.................................)
ลงชื่อ....................................พนักงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
(.................................)
ลงชื่อ....................................พยาน
(.................................)
ลงชื่อ....................................พยาน
(.................................)

