
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การออกคำสั่งให้กำลังพล               
สังกัด ทร. ปฏิบัติหน้าที่ 

จัดทำโดย 

ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น. 
 

                                                                            จดัทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



๑ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. ที่มีลูกจางชั่วคราว กอ.รมน. ปฏิบัติงาน  

(เรื่อง การตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว กอ.รมน. ประจําป .........) หวง ม.ิย.-ก.ค. ของป (มิ.ย.-ก.ค. ของป)

๑.๑ รางหนังสือนําเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ผาน รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)) ตามแบบ

๑.๒ แนบแบบรายงานการประเมินคาการปฏิบัติงานของลูกจางฯ

๑.๓ แนบแบบใบสมัครเปนลูกจางฯ

๑.๔ แนบแบบสัญญาจางลูกจางฯ

๑.๕ แนบหนังสือสัญญาค้ําประกันลูกจางฯ

๑.๖ แนบแบบใบรับรองแพทย

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ  

 - สงเอกสารตามแบบให นขต.กอ.รมน. ประเมินผลการปฏิบัตงิาน ๙ เดือน (ต.ค. ของป-ม.ิย. ป

๒ สบค.กอ.รมน. ทราบผลการประเมิน ตรวจสอบผลการประเมิน ขอลูกจางฯ (ส.ค. ของป)  (ส.ค. ของป)

๒.๑ สรุปผลการประเมิน เพื่อประเมนิการจางฯ ตอ หรือเลิกจางฯ กรณีไมผานการประเมิน  

๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญาจางฯ ตามขอ ๑  

  

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - หวงการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร ก.ค.-ส.ค. ของทุกป

๓ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติจางตอสัญญาจางและออกคําสั่งจางลูกจางฯ ปฏิบัติหนาที่ประจําป ......... ( ส.ค.-ก.ย. ทุกป)

ตอ ผอ.รมน. (ผาน ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติราชแทนฯ)

๓.๑ สรุปผลการประเมินคาการปฏิบัติงานของลูกจางฯ (ต.ค. ของป-ม.ิย. ของปถัดไป (๙ เดือน))

๓.๒ เสนอรางสัญญาจางฯ 

๓.๓ เสนอรางคําสั่งจางฯ

๓.๔ แจงลูกจางฯ ที่ไมตอสัญญาจางฯ ถึง สก.สบค.กอ.รมน. เพื่อดําเนินการดานสิทธิฯ

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ  

 - การขออนุมัติจาง ตอสัญญาจาง และออกคําสั่งปฏิบัติหนาที่ จะแยกดําเนินการหรือเสนอในคราว

 - ลงนามตาม คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๕๓

 - ลงนามตาม คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๒๑/๒๕๖๑ ลง ๔ พ.ค. ๖๑

๔ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ/บันทึกในระบบ (ฝายทําเนียบและสารสนเทศ)

สําเนาแจกจาย อนุมัติจาง ตอสัญญาจาง และออกคําสั่งจางลูกจางฯ ปฏิบัติหนาที่ให 

และจัดเก็บตามระบบ

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - บันทึกขอมลูลงในทําเนียบ และจัดเก็บคาํสั่งดังกลาวไวรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสในระบบฐานขอมูล

๕ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือถึง ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ (ก.ย. ของป)

ขอแจงรายชื่อลูกจางชั่วคราวที่สิ้นสุดการจาง ณ ๓๐ ก.ย. ของทุกป ตามแบบ (สปส. ๖-๐๙)

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - แบบ สปส. ๖๐๙ (แบบแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน) ในเว็ปไซตสํานักงานประกันสังคม

 

ข้ันตอนการออกคําสังใหกําลังพลลูกจางชั่วคราว กอ.รมน. ปฏิบัติหนาที่

เรียบเรียงโดย ร.อ. สุชาติ  อะทมุชาย ร.น.    ก.ย. ๖๓



ขั้นตอนการออกคำสั่งให้กำลังพลลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่ 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. ที่มีลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 
ปฏิบัติงาน (เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี .........) ห้วง 
มิ.ย.-ก.ค. ของปี (มิ.ย.-ก.ค. ของปี) ร่างหนังสือนำเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ผ่าน 
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)) ตามแบบ 
- แนบแบบรายงานการประเมินค่าการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ 
- แนบแบบใบสมัครเป็นลูกจ้างฯ 
- แนบแบบสัญญาจ้างลูกจ้างฯ 
- แนบหนังสือสัญญาค้ำประกันลูกจ้างฯ 
- แนบแบบใบรับรองแพทย์ 

๔๕ วันทำการ  

๒ สบค.กอ.รมน. ทราบผลการประเมิน ตรวจสอบผลการประเมิน ขอลูกจ้างฯ 
(ส.ค. ของปี) 
- สรุปผลการประเมิน เพ่ือประเมินการจ้างฯ ต่อ หรือเลิกจ้างฯ กรณีไม่ผ่าน
การประเมิน 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญาจ้างฯ ตามข้อ ๑ 

๑๕ วันทำการ  

๓ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติจ้างต่อสัญญาจ้างและออกคำสั ่งจ้างลูกจ้างฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ( ส.ค.-ก.ย. ทุกปี) ต่อ ผอ.รมน. (ผ่าน ผอ.สบค.    
กอ.รมน. ปฏิบัติราชแทนฯ) 
- สรุปผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ (ต.ค. ของปี-มิ.ย. ของ
ปีถัดไป (๙ เดือน)) 
- เสนอร่างสัญญาจ้างฯ 
- เสนอร่างคำสั่งจ้างฯ 
- เสนอร่างคำสั่งจ้างฯ 
- แจ้งลูกจ้างฯ ที่ไม่ต่อสัญญาจ้างฯ ถึง สก.สบค.กอ.รมน. เพื่อดำเนินการ
ด้านสิทธิฯ 

๑๕ วันทำการ  

๔ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ/บันทึกในระบบ (ฝ่ายทำเนียบและสารสนเทศ) 
สำเนาแจกจ่าย อนุมัติจ้าง ต่อสัญญาจ้าง และออกคำสั่งจ้างลูกจ้างฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ให้และจัดเก็บตามระบบ 

๗ วันทำการ  

๕ สบค.กอ.รมน. ม ีหน ังส ือถ ึง ผ ู ้อำนวยการสำนักงานประก ันส ังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ขอแจ้งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่สิ้นสุดการจ้าง ณ 
๓๐ ก.ย. ของทุกปี ตามแบบ (สปส. ๖-๐๙) 

๗ วันทำการ  

 

 
เรียบเรียงโดย ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น.    ก.ย. ๖๓ 

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
กพ.ทร. 02-4182320-8 

นขต.กอ.รมน.  
 


