
แนวทางปฏบัิตใินการดาํเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

เพือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิานทีส่าขา/ฝ่าย

ความหมาย การจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานที่สาขา/ฝาย

ปพพ.- จางทําของ
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ลักษณะของการจางเหมาบริการ

- มุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาและขอบเขตของงานที่กําหนดเทานั้น 

- ผูวาจางมีอํานาจตรวจตรางานและส่ังใหปรับปรุงแกไขเมื่องานผิดพลาดบกพรอง 

- ไมมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการในการทํางานนอกเหนือจากใบส่ังจาง 

- บันทึกเวลาการมาทํางานวามาเขาทํางานตามที่ตกลงกันไว 

- ระยะเวลาที่จางเปนไปตามแผนงาน/โครงการกําหนด
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สถานะของผูรับจาง

- ผูรับจางทําของตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

- ผูรับจางไมอยูในภายใตระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัลูกจางของสวนราชการถือปฏิบัติ 

- ผูรับจางไมถือเปนบุคลากรของ สสวท. ที่จะมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน สวัสดิการ

- ผูรับจางไมมีนิติสัมพันธกับ สสวท. ในฐานะนายจางกับลูกจางตามมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ราคากลาง

ประเภทงานจาง แบงเปน 2 ประเภท

1. ประเภททักษะวิชาการ เชน งานวิชาการ งานธุรการ เปนตน

การต้ังราคากลางคาจางตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ ให

พิจารณาตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ สสวท. กําหนดไว
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ราคากลาง

2 ประเภททักษะอาชีพที่ไมเนนวิชาการ เชน พนักงานขับรถ พนักงานรับ-

สงเอกสารภายใน สสวท. เปนตน

การต้ังราคากลางคาจาง ใหสืบราคาจากทองตลาดหรือราคาที่เคยจางไว

เดิมไมเกิน 2 ปงบประมาณ
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ระยะเวลาการจ้าง
 ไมเกิน 1 ปงบประมาณ ไมมี repeat order

 แบงการจายคาจางเปนงวดๆ ละ 1 เดือน

หากเดือนแรกหรือเดือนสุดทายมีการปฏิบัติงานไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหจายคาจางในสัดสวน
ตามจํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับในเดือนน้ัน ๆ จํานวนวันท่ีนํามาคํานวณคาจางเฉลี่ยตอวันใหถือ
ตามจํานวนวันในแตละเดือนปฏิทิน 

ตัวอยาง เริ่มงานจางวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 คาจางเดือนละ 20,000 บาท การคํานวณ
คาจางเดือนพฤษภาคม 2564 คํานวณดังน้ี

- จํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับคาจาง 6-31 พ.ค. เทากับ 26 วัน

- คาจางเฉลี่ยตอวัน 20,000 บาท หาร 31 วัน เทากับ 645.16 บาท

- คาจางท่ีไดรับท้ังสิ้น เทากับ (26X645.16) เทากับ 16,774.16 บาท
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เอกสารของผูรับจาง

 ขอเสนองานบริการ

 เอกสารแสดงตนและคุณสมบัติของผูรับจาง ประกอบดวย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา

- เอกสารแสดงการผานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูชาย)

- เอกสารอ่ืน ๆ ตามความจําเปน เชน พนักงานขับรถตองมีใบอนุญาตขับรถยนต เอกสาร
ผลงาน หรือใบรับรองการผานงาน เปนตน

ฝจพ 18 พค 2564



เงื่อนไขการจางเหมาบริการ

เพื่อทดแทนอัตรากําลังวางลง หรือถูกยุบเลิกหรือมีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ หรือ

 มีผูปฏิบัติงานแตไมสามารถแลวเสร็จตามกําหนดเนื่องจากปริมาณงานมาก มีความ

จําเปนเรงดวนหรือเปนภารกิจที่มีปริมาณงานมากในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

ลักษณะงานที่จางตองเปนงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับความลับของทางราชการหรือ

งานซ่ึงหากมีการเผยแพรขอมูลจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรืองานที่มี

ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชน 

ไมจําเปนตองทําใบส่ังจางเต็มปงบประมาณ ข้ึนอยูกับเนื้อหา-ลักษณะของงานที่จาง 
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เงื่อนไขการจางเหมาบริการกรณีจางงานเพิ่มเติม

1. กรณีที่ผูรับจางไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามภารกิจปกติ

ของ สาขา/ฝาย ใหดําเนินการเบิกคาใชจายไดตาม ประกาศ สสวท. เรื่อง

คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ เทียบตําแหนงเจาหนาที่/

นักวิชาการ

2. กรณีที่ผูรับจางไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานตางจังหวัดโดยมี

วัตถุประสงค หรือภารกิจเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือการจัดงาน ฝาย ให

ดําเนินการเบิกคาใชจายไดตาม ประกาศ สสวท. เรื่อง คาใชจายในการจัด

ฝกอบรม การจัดประชุมหรือการจัดงาน เทียบตําแหนงเจาหนาที่/

นักวิชาการ
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เงื่อนไขการจางเหมาบริการกรณีจางงานเพิ่มเติม

กรณีท่ีผูรับจางไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานเกินกวาวันหรือเวลาทํา

การปกติ หรือวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

ใหเปนวันหยุดราชการ ใหจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังตอไปนี้

 วันทําการปกติหลังเลิกงาน ใหคิดอัตราจางเหมาบริการไดไมเกิน ในอัตรา

ช่ัวโมงละ 50 บาท แตไมเกิน 400 บาทตอวัน

 วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให

เปนวันหยุดราชการ ใหคิดอัตราจางเหมาบริการไดไมเกิน ในอัตราช่ัวโมงละ 

50 บาท แตไมเกิน 600 บาทตอวัน
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เงื่อนไขการจางเหมาบริการกรณีจางงานเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจางเงินกรณจีางงานเพิม่เติม

1 โครงการ/แผน ตองมีงบประมาณรองรับดวย – ประสานกับฝายยุทธศาสตร แผนฯ

2 หากมีความจําเปนตองจายตางไปจากขอกําหนด ขอใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของดําเนินการ

ประสานงานกับฝายการเงินและบัญชี และขออนุมัติผูอํานวยการ สสวท. กอนจะดําเนินการ

จาง
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ถามตอบ
1.การเสนอแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงานและ

กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กับ 
ผูจัดทําราคากลาง เปนบุคคลเดียวกันไดหรือไม

ตอบ ทําได

2.กรณีผูรับจางใชวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี มาสมัคร แตที่
จริงจบ ป.โท ถามวาจางดวยเงินเดือนอัตรา ป.โทไดหรือไม

ตอบ ไมได ตองเปนไปตามขอบเขตของงานท่ีกําหนด (เนื้อ
งาน)



 3. ผูรับจางมาสมัครดวยวุฒิ ป.ตรี ตอมาศึกษาจบ ป.โท สามารถขอจางดวย
วุฒิ ป.โท ไดหรือไม

ตอบ การจางงานตองพิจารณาเน้ือหางาน ความยาก-งายของงาน วา
ตองการผูรับจางท่ีมีคุณวุฒิระดับใด และสามารถพิสูจนได

 4. การลงเวลาในชวง WFH ทําอยางไร

ตอบ ใหบันทึกเวลาการทํางานตามปกติ และหมายเหตุวาเปนการทํางาน 
ชวง WFH แตไมอนุญาตใหผูรับจางทํางานเหลื่อมเวลา 

 5.การลงเวลาทํางาน นอกสถานท่ี ทําอยางไร

ตอบ ไมตองลงเวลาในบันทึกแตตองมีบันทึกขออนุมัติใหผูรับจางไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีแนบ



6.การตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับในวันสุดทายของเดือนไดหรือไม

ตอบ การควบคุมงาน การตรวจรับควรทําทุกวนั สวนการสงมอบ

พัสดุของผูรับจางตองสงมอบเอกสารตาง ๆ ในวันสุดทายของเดือน

ภายหลังส้ินสุดเวลาทําการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะสามารถ

ลงนามในใบตรวจรับพัสดุได 

7.การลงนามใหมีผลยอนหลังในใบส่ังจาง ควรทําอยางไร

ตอบ การลงนามใหมีผลยอนหลัง ปกติ จะทําไดเฉพาะกรณีอยู

ระหวางขามปงบประมาณเทานั้น เพราะไดรับการอนุมัติงบประมาณ

ขามปงบประมาณไปแลว กรณีอื่น ๆ ยังทําไมได
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