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กระทรวงมหาดไทย
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เรื่อ ง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกซนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรีย น ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสีอ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ก ารดำเนิน การจ้างเอกขนและการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามที่ก ระทรวงมหาดไทยได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การเบิก จ่า ยเงิน ค่า จ้า งเหมาบริก าร
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ถือ เป็น แนวทางปฎบัต ิ ความละเอีย ด
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจ ารณ าแล้ว เห็บ ว่า เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การจ้า งเอกซนดำเนิน งาน
และการเบิก จ่า ยเงิน ค่า จ้า งเหมาบริก ารขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ม๊ค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับ
หลัก เกณฑ์ข องกระทรวงการคลังและกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ จึงอาลัย
อำนาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก บาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕๒ ประกอบกับ ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการเบิก ค่า ใช้จ ่า ยในการบริห ารงานฃององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ (๒) ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกซนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้บ ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรีย นมาเพื่อ ทราบ และแจ้งให้น ายอำเภอ ทุก อำเภอทราบ พร้อ มทั้งแจ้งให้อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื๊นที่ทราบและถึอปฏบ้ติต่อไป
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ส่งเสริม การปกครองห้องถิ่น

กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
สำนักบริห ารการคลังท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

§U «sm m u: น'พสาวฟรมชุร ชุมทวีพาฟ้รย่ 0๙ ๖๗๑๕ ๙®๗๙

หลัก เก ณฑการดำเนิน การจ้า งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้'างเ.หม'Vบริการ'ขององค์กรปกค'รอง
ส่วน'ท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มห 0๘o๘.๒/'วdo ๙d ลงวับ ที่ 2)0
รา
หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนดำเนินงาน.
๑.๑ กรณีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มิค วามจำเป็น ต้อ งจ้า งเอกซนดำเนิน งานโครงการ
หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูก จ้า งห รือ พ น ัก งาน จ้า งซององค ์ก รป กค รองส่ว น ท ้อ งถิ่น ป ฏ ิบ ัต ิง าน ซ ึ่ง เป ็น งาน ห รือ โค รงก ารให ม ่
หรือ มีต ำแหน่งพนัก งานส่วนท้อ งถิ่น ลูก จ้างหรือ พนัก งาบจ้างซององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่ป ฏิบ ัต ิงานนั้น
แต่ไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด เนองจากปริมาณงานมาก หรือ เติม มีต ำแหน่งพนัก งาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงาบจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน ต่อมาตำแหน่งว่างลงหรือถูกยุบ
เลิก ตำแหน่ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อาจดำเนิน การจ้า งเอกซนที่เป็น นิต ิบ ุค คลหรือ บุค คลธรรมดา
มาดำเนินงานนั้นไต้
๑.๒ ลัก ษณะงานที่จ ้า งควรเป็น งานที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ซื้อ บริก ารจากผู้รับ จ้า ง
เป็น รายซิ้น เซ่น งานรัก ษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแ ลต้น ไน้ สนามหญ้า และสวนหย่อ ม
งานพาหนะ งานสืก ษาริจัย งานติดตามประเมิน ผล งานจัดทำคำแปล งานผลิต และพิม พ์เอกสาร งานผลิตส์อ
การประ1ซาสัม พัน ธ์ งานสถิติข้อมูล สารสนเทศ งาบพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบัน ทึก ข้อ มูล งานสำรวจ
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ0ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับ รองมาตรฐาน
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความซ่านาญมากกว่า,เป็นต้น
ทั้ง นี้ กรณีงานจ้างรัก ษาความปลอดภัย ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ถือ ปฏิบ ัต ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยด้วย
๑.๓ ห้า มมิให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จ้า งเอกซนดำเนิน งานที่เกี่ย วข้อ งกับ ความลับ
ของทางราขการ หรือ งานซึ่งหากมีก ารเผยแพร่ข ้อ มูล จะเกิด ความเสีย หายต่อ ทางราซการ หรือ งานที่ม ีล ักษณะ
ของการบังคับ ใช้กฎหมายที่ม ีผลกระทบกับ ประซาซน
๑.๔ การจ้างเอกซนดังกล่าวให้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความเและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับ งานจ้า ง เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น บรรลุต ามวัต ลุป ระสงค์ และโดยลักษณะ
การจ้างเหมาบริการเป็น งานที่บุ่งถืงผลสำเร็จซองงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ ตามข้อตกลง
การจ้างหรือสัญ ญาการจ้างเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าจ้างไม่มีสำนาจควบคุมบังคับบัญ ซาหรือลังการ
ในการทำงานนอกเหนือ .จากตามข้อ ตกลงการจ้า งหรือ สัญ ญาการจ้า ง แต่ม ีอ ำนาจตรวจตรางานและสั่ง ให้
ปรับ ปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง ดังนั้น หากเอกซนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้อาจหาผู้อึ่นมาทำงานแทน
หรือ บอกกล่าวล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ งจากการไม่ม าทำงาน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดค่าปรับสำหรับความเสียหายนั้น
๒. การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน
๒.๑การทำสัญญาหรือข้อตกลงกรณีการจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมตา
มาซ่วยปฏิบ ัต ิงานให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น คำนืงถืงระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
เป็น สำคัญ โดยจะต้องมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับ เนื้องานที่ป ระสงค์จะจ้าง หากโครงการหรือ งานเฉพาะครั้งคราว
ที่ป ระสงค์จะจ้างใช้ระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงานไม่เตึม ป็งบประมาณกึให้ท ำสัญ ญาหรือข้อ ตกลงตามระยะเวลา
ในการปฏิบ ัต ิงานจริง หากใช้ระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงานเต็ม ปีงบประมาณ ก็สามารถทำสัญ ญาหรือข้อตกลง
เต็ม ปีงบประมาณได้ และจะทำได้ไม่เกิน รอบปีงบประมาณนั้น ๆ (๑๒ เดือ น) เมื่อเริ่ม ปีงบประมาณใหม่ก็ต ้อง
ดำเนินการจัดหาใหม่ ทั้ง นี้ เมื่อสัน สุดโครงการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมดความจำเป็น ก็ควรเลิกจ้าง
๑.
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๒.๒ ภายหลังจากที่สัญ ญาหรือ'บนทึกข้อตกลงกาฬางสิ้นสุดลง องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
จะต้องดำเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หากผลปรากฏว่า
ผู้รับ จ้างรายเดิม ได้รับ การคัดเลือก ก็สามารถดำเนินการทำสัญ ญาหรือข้อตกลงกับผู้รับจ้างรายดังกล่าวต่อไปได้
๒.๓ การทำสัญ ญ าจ้า งเหมาบริก ารเอกซนไท้ด ำเนิน โครงการที่ต ้อ งการความส์า เรืจ
ของงานพร้อมกัน เซ่น การซ่อมแซมทรัพย์สิน การจ้างออกแบบ การจ้างติดตั้งไฟฟ้าประปา งานทึกษร่วิจัย งานผลิต
สื่อ ประซาสัม พัน ธ์ งานสลิต ิข ้อ มูล สารสนเทศ ที่ม ิใช่ก ารจ้างที่ม ีล ัก ษณะเนิน รายเดือ นเพื่อ เสริม การปฏิบ ัต ิงาน
ตามหน้าที่ป กติ ใบกรณ ีท ี่ม ีค วามจ้า เนิน องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งลิ่น อาจทำสัญ ญ าข้า มปีง บประมาณ ได้
และจะเบิก จ่ายเงิน ได้ เมื่อผู้รับจ้างไต้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญ ญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
ถูกต้องตามสัญ ญาแล้วเท่านั้น
๒.๔ อัต ราค่า จ้า งไม่จ ำเนิน ต้อ งจ่า ยตามวุฒ ิก ารสืก ษ า แต่ใ ห้พ ิจ ารณ าจากความรู้
และประสบการณ์ท ี่เหมาะสมกับ ลัก ษณะงานที่แ ท้จ ริง กรณีก ารจ้างเหมาบริก ารบางอย่างที่ก ระทรวงการคลัง
หรือส่วนราซการได้กำหนดมาตรฐานหรือราคากลางไว้แล้ว ให้ย ึด ถือ ตามที่ก ระทรวงการคลัง หรือ ส่ว นราซการ
กำหนดโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานหรือราคากลางดังกล่าว ก็อาจพิจารณาตามราคาที่เคยจัดจ้างไว้เดิม
หรือสืบราคาจากท้องตลาด โดยให้คำนึงถืงอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ทั้งบี้ การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลง
การจ้า งหรือ สัญ ญาจ้า งจะจ่า ยได้ต ่อ เมื่อ ได้ม ีก ารตรวจรับ พัส ดุในงาบจ้า ง โดยคณ ะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
เรียบร้อยแล้ว
๒.๕ การเบิกจ่ายค่าจ้างในการจ้างเหมาบริการดังกล่าวให้เบิกจ่ายเท่าที่จ้าเนิน โดยคำนึงถืง
ความคุ้มค่าและประโยซนํในการปฏิบิตงานตามอำนาจหน้าที่และฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
เนินสำคัญ โดยให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใซ้สอยและว้สดุ ประ๓ ทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ
๒.๖ กรณีการซอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการเอกซนสำหรับ เตือนกับ ยายบที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
การกัน เงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นสามารถวางฎกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕: กันยายน
เนิน ต้น ไป โดยให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งลิ่น จ่า ยให้แ ก่เจ้า หนี้ หรือ ผู้ม ีส ิท ธรับ เงิน โดยตรงภายหลัง จาก
ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องตามสัญ ญาหรือข้อตกลง เนิน ที่เรียบร้อยแล้ว
๓. วิธีการใบการจัดหา
การจ้างเอกซนให้ถือปฏิบิตตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบีย บที่อ อกตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
และหนังสือลังการของกรมบัญ ชีกลางที่กำหนดเกี่ยวกับการจ้างเอกซนดำเนินงาน
๔. ผู้ร ับ จ้า งเหมาบริก ารมีฐ านะเนิน ผู้ร ับ จ้า งทำซองตามข้อ ตกลงการจ้า งหรือ สัญ ญ า
การจ้า งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ จังไม่ม ีส ถานภาพเนิน พนัก งานจ้า ง
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งลิ่น ห ากแต ่เน ิน เพ ีย งผู้ร ับ จ้า งท ำของจัง ไม 1มี
นิติสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในฐานะบายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกองทุน
เงินทดแทน องค์ก รปกครองส่วนท้อ งลิ่น ผู้ว่าจ้างจังไม่อ ยูในบังคับ ที่จ ะต้อ งนำส่งเงิน สมทบในส่วนของผู้ว่าจ้าง
เข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่าง'ไรก็ดื หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยซนํฃองผู้ประกับตน
ก็สามารถสมัครเนินผู้ประกันตนได้ตามกฎหมายดังกล่าว
๕. ให้ผ ู้บ ริห ารท้อ งลิ่น หรือ ผู้ท ี่ได้รับ มอบหมายควบคุม การจ้า งเอกขนดำเนิน งานให้เนิน ไป
ตามหลัก เกณฑ์ท ี่ก ล่าวในข้อ ๑ หากมีก ารปฏิบ ัต ิท ี่ไม่ถ ูก ต้อ งและราชการได้รับ ความเสีย หายให้ด ำเนิน การ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดซองเจ้าหน้าที่โดยเร็ว

