
 
แนวปฏิบัติการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 

 

 

1. ประเภทการจาง 
การจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา  
 

2. คําจํากัดความ  
การจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หมายถึง การจางบุคคลธรรมดาตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 
         

3.ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
       พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง            
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวทางการจางงานฯ ของสป.อว. และหนังสือ          
เวียนท่ีเกี่ยวของ  
 

4. ลักษณะของการจางเหมาบริการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ

กรมบัญชีกลาง ไดมีการกําหนดและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 86  ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548 กรณีการจางเหมาบริการเปนการจาง              
ในฐานะผูรับจางจะไมเปนการจางลูกจางของสวนราชการ หรือการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคมในการนําสงเงิน
สมทบในสวนของผูวาจางเขากองทุนประกันสังคม และผูรับจางก็ไมมีฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมเชนเดียวกัน โดยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 0406.4/ว 67 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2553 แจงแนวทางปฏิบัติในการจางเอกชนดําเนินงาน โดยการจางเอกชนมีลักษณะมุงผลสําเร็จของงาน           
ท่ีวาจางภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอตกลงจาง หากเกิดความเสียหายแกทางราชการเนื่องจากการไมมา
ทํางาน สวนราชการอาจกําหนดคาปรับสําหรับความเสียหายนั้น ซึ่งการจายคาจางจะจายไดตอเมื่อไดมีการ
ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับเรียบรอยแลว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค.0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 การจางเหมาบริการประเภทนี้ไมตองดําเนินการในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) แตใหประกาศผลผูชนะรายไตรมาส ตามกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค.0405.2/ว 
62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562  

 

5. แนวทางการจางเหมาบริการของมหาวิทยาลัย 
งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ตาม
หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวนท่ีสุด ท่ี อว 0236/ ว 1228 ลงวันท่ี 15 
มกราคม 2564 ดังตอไปนี้  
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1) การคัดเลือกผูรับจางตามโครงการ มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายกองพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
อธิการบดี ดําเนินการคัดเลือกตามขอบเขตงานจางเหมาบริการ (TOR) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดข้ึนตาม 
แนวทางการจางงานของสป.อว. 

2) วิธีการจัดจาง ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวทางการจางงานของ สป.อว. หนังสือเวียนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย ได
มอบหมายกลุมวินัยและกฎหมาย รับผิดชอบจัดทําแบบขอตกลงตามแนวทางการจางงานของ สป.อว.                  
มี 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. นักศึกษา คาจาง 55,000.-บาท จํานวน 5 อัตรา รวม 40 ตําบล วงเงิน 11,000,000.-บาท 
 2. ประชาชน คาจาง 99,000.-บาท จํานวน 5 อัตรา รวม 40 ตําบล วงเงิน 19,800,000.-บาท 
 3. บัณฑิตจบใหม คาจาง 165,000.-บาท จํานวน 5 อัตรา รวม 40 ตําบล วงเงิน 33,000,000.-บาท 
 โดยเอกสารหลักฐานแนบทายขอตกลง มี ขอบเขตงานจางเหมาบริการ (TOR) สําเนาบัตร

ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา สําเนาหลักฐานอื่นท่ีจําเปน (ถามี) และใบเสนอราคาท่ีงาน
พัสดุ กองคลังฯ ไดจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะการจางเหมาบริการ โดยแบบ 1 : นักศึกษา แบบ 2 : ประชาชน 
แบบ 3 : บัณฑิต  

เนื่องจากผูรับจางตามโครงการฯ มีจํานวนมาก จึงจําเปนตองบริหารงานจัดจางเหมาบริการ            
แบบรวมศูนยไวท่ีสวนกลาง โดยงานพัสดุ กองคลังฯ (งานพัสดุกลาง) รับผิดชอบการจางเหมาของ 4 คณะ มี
พื้นท่ีกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ใหมรธ.สป.รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ในการจางเหมาดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) 
วงเงินไมเกิน 500,000.-บาท ซึ่งมีผูเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี คณะกรรมการตางๆ และ
ผูอนุมัติ ตามระเบียบฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ี ดังนี้ 
1. นายชาญศิลป หอกกิ่ง   หนวยงาน คณะครุศาสตร 
2. นางสาวกรรณิการ แกวงาม   หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นายจิตรภานุ ศรีวิเชียร   หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ 
4. นายจักรพงศ วงษสาริกิจ   หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. นางสาวพิชชากรณ สุดสอาด  หนวยงาน กองบริการฯ มรธ.สป. 
6. นางสาวศิริพร หนูเทพย   หนวยงาน กองบริการฯ มรธ.สป. 
7. นางยุพารัตน พัศดุ   หนวยงาน กองบริการฯ มรธ.สป. 
8. นางสาวพัชรินทร แกวไทรเลิศ หนวยงาน กองบริการฯ มรธ.สป. 
9. นางนภัทร รัตติกรพรสกุล   หนวยงาน กองคลังและพัสดุ สนอ. 
10. นางสาววรรัตน กอยสุวรรณ หนวยงาน กองคลังและพัสดุ สนอ. 
11. นางสาวนงนุช สิริวนาสรรค  หนวยงาน กองคลังและพัสดุ สนอ. 
12. นางนิ่มนุช เพ็งพุฒ   หนวยงาน กองคลังและพัสดุ สนอ. 
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 2. หัวหนาเจาหนาท่ี ดังนี้ 

1. นายวิเชียร แซเจีย   หนวยงาน กองบริการฯ มรธ.สป. 
2. นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น  หนวยงาน กองคลังและพัสดุ สนอ. 
ท้ังนี้ บุคลากร รวม 14 คน ดังกลาวไดรับการแตงต้ังเปนเปนเจาหนาท่ีและหัวหนา

เจาหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี            
ท่ี 2701/2562 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 และไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงการเขาทํางานจัดซื้อจัดจางในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) แตเดิมแลว สามารถดําเนินการจางเหมาบริการตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) ได โดยมี
นายกฤษณะ ตูนอก ผูดูแลระบบ (Admin) ดานพัสดุ จะทําการออกแบบระบบใหมใหผูปฏิบัติงานท้ัง 14 คน  
ไดรับสิทธิ์และการเขาถึงในการดําเนินการเปนการเฉพาะสวนงบประมาณการเบิกจายเงินจากคลังตามโครงการ
เงินกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด            
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 3. คณะกรรมการ 

3.1 ผูกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจาง (TOR) และกําหนดราคากลาง 
   - นายสุทธิชัย ฉายเพชรากร 
3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ 
    - รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    - รองคณบดีคณะครุศาสตร 
    - รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 - ผูชวยอธิการบดี กองบริการฯ มรธ.สป. 
 - เจาหนาท่ี กองบริการฯ มรธ.สป. 

 4. ผูอนุมัติการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา  
  - อธิการบดี 
 โดยงานพัสดุ กองคลังฯ จะกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางการจางงานฯ ของสป.อว. กรณีจางเหมา
บริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 56 (2) ข. เพื่อความรวดเร็วคลองตัวและการจัดการดานบุคลากรและงบประมาณท่ีจํากัด โดยให
เจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายช่ือขอ 1-2 ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตาม     
ระเบียบฯ สําหรับโครงการเงินกู COVID 19 และใหการตรวจรับงานจางวงเงินไมเกิน 100,000.-บาท มีผูตรวจ
รับเปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตต้ังผูตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 
2560 โดยวงเงินไมเกินตกลงจางไมเกิน 100,000.-บาท มีผูตรวจรับ 1 คน และวงเงินตกลงจางเกิน 100,000.-
บาท มีผูตรวจรับไมนอยกวา 3 คน และใหคํานึงถึงองคประกอบคณะกรรมการตามระเบียบฯ 
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3) การกําหนดระยะเวลาการจาง กําหนดระยะเวลา 11 เดือน (เดือนกุมภาพันธ ถึงธันวาคม 2564)  
โดยแบงการจายคาจางเปนงวดๆ ละ 1 เดือน 

4) งบประมาณท่ีใช หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
5) อัตราคาจาง อัตราคาจาง อางอิงตามหนังสือสป.อว.ท่ี อว 0236/ว 1519 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 

กําหนดไว 3 ประเภท ดังนี้ 
1) นักศึกษา เปนเงิน 55,000.-บาท เปนเวลา 11 เดือน/งวดๆ ละ 5,000.-บาท  
2) ประชาชน เปนเงิน 99,000.-บาท เปนเวลา 11 เดือน/งวดๆ ละ 9,000.-บาท  
3) บัณฑิตจบใหม เปนเงิน 165,000.-บาท เปนเวลา 11 เดือน/งวดๆ ละ 15,000.-บาท  

6) การจายคาจางเหมาบริการ 
การจายคาจางเหมาบริการใหเบิกจายเปนรายเดือน/งวด รวม 11 งวด เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ตามท่ีกําหนดไวในขอตกลงแลวเสร็จ และไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับทราบ
เรียบรอยแลว และสงหลักฐานเพื่อเบิกจายเงินไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันสุดทายของเดือน  
 7) การดําเนินการ 

7.1 กระบวนการดานพัสดุและปฏิทินการดําเนินการเดือนกุมภาพันธ 2564 
7.2 ข้ันตอนการดําเนินการจางเหมา (Work Flow) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




