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d .o a ta / กระทรวงมหาดไทย
ถนนอ้ษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

'ร  o  กรกฎาคม ๒(ะ๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกซนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกขนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบ ิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น เพ ื่อให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นถ ือเป ็นแนวทางปฎบ ัต ิ ความละเอียด 
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพ ิจารณ าแล ้วเห ็บว ่า เพ ื่อให ้การดำเน ินการจ ้างเอกซน ดำเน ินงาน
และการเบ ิกจ ่ายเงินค ่าจ ้างเหมาบริการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  ม ๊ความเหมาะสม สอดคล้องกับ 
หลักเกณ ฑ์ของกระทรวงการคลังและกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ จึงอาลัย 
อำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน การเบ ิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก ็บรักบาเงิน  
และการตรวจเงินขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕๒ ประกอบกับระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบ ิกค่าใช้จ ่ายในการบริหารงานฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ (๒) ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกซนและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้บใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื๊นที่ทราบและถึอปฏบ้ติต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓ 
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙
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พัวหน้ากลุ่มภารก๊อด้านพัฒนาซมซนแส
ส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น



หลักเกณฑการดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้'างเ.หม'Vบริการ'ขององค์กรปกค'รอง 
ส่วน'ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มห 0๘o๘.๒/'วdo๙d ลงวับที่ 2)0 รา

๑. หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนดำเนินงาน.
๑.๑ กรณ ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม ิความจำเป็นต้องจ้างเอกซนดำเนินงานโครงการ 

หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ล ูกจ ้างห ร ือพ น ัก งาน จ ้างซอ งองค ์ก รป ก ค รองส ่วน ท ้องถ ิ่น ป ฏ ิบ ัต ิงาน  ซ ึ่ง เป ็น งาน ห ร ือ โค รงก ารให ม ่ 
หรือมีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงาบจ้างซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบ ัติงานนั้น 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด เนองจากปริมาณงานมาก หรือเติมมีตำแหน่งพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงาบจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน ต่อมาตำแหน่งว่างลงหรือถูกยุบ 
เล ิกตำแหน ่ง องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นอาจดำเน ินการจ ้างเอกซนท ี่เป ็นน ิต ิบ ุคคลหรือบ ุคคลธรรมดา 
มาดำเนินงานนั้นไต้

๑.๒ ลักษณะงานที่จ ้างควรเป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อบริการจากผู้รับจ้าง 
เป ็นรายซิ้น  เซ ่น งานรักษาความปลอดภัย งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไน ้ สนามหญ ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานสืกษาริจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทำคำแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตส์อ 
การประ1ซาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งาบพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจ 
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ0ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความซ่านาญมากกว่า,เป็นต้น

ท ั้งน ี้ กรณ ีงานจ้างรักษาความปลอดภัย ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นถ ือปฏ ิบ ัต ิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยด้วย

๑.๓ ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเอกซนดำเนินงานที่เก ี่ยวข้องกับความลับ 
ของทางราขการ หรืองานซึ่งหากมีการเผยแพร่ข้อมูลจะเกิดความเสียหายต่อทางราซการ หรืองานที่มีลักษณะ 
ของการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบกับประซาซน

๑.๔ การจ้างเอกซนดังกล่าวให้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความเและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ก ับงานจ้าง เพ ื่อให ้การดำเน ินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตลุประสงค์ และโดยลักษณะ 
การจ้างเหมาบริการเป็นงานที่บุ่งถืงผลสำเร็จซองงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญตามข้อตกลง 
การจ้างหรือสัญญาการจ้างเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าจ้างไม่มีสำนาจควบคุมบังคับบัญซาหรือลังการ 
ในการทำงานนอกเหนือ.จากตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง แต ่ม ีอำนาจตรวจตรางานและส ั่งให ้ 
ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง ดังนั้น หากเอกซนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้อาจหาผู้อึ่นมาทำงานแทน 
หรือบอกกล่าวล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่องจากการไม่มาทำงาน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดค่าปรับสำหรับความเสียหายนั้น 

๒. การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน
๒.๑การทำสัญญาหรือข้อตกลงกรณีการจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมตา 

มาซ่วยปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนืงถืงระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นสำคัญโดยจะต้องมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับเนื้องานที่ประสงค์จะจ้าง หากโครงการหรืองานเฉพาะครั้งคราว 
ที่ประสงค์จะจ้างใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เตึมป็งบประมาณกึให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลา 
ในการปฏิบ ัต ิงานจริง หากใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มปีงบประมาณ ก็สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลง 
เต็มปีงบประมาณได้ และจะทำได้ไม่เกินรอบปีงบประมาณนั้น ๆ (๑๒ เดือน) เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็ต้อง 
ดำเนินการจัดหาใหม่ ท ั้งน ี้ เมื่อสันสุดโครงการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดความจำเป็นก็ควรเลิกจ้าง

/ ๒.๒ ภายหลง...'
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๒.๒ ภายหลังจากที่สัญญาหรือ'บนทึกข้อตกลงกาฬางสิ้นสุดลง องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น 
จะต้องดำเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หากผลปรากฏว่า 
ผู้รับจ้างรายเดิมได้รับการคัดเลือก ก็สามารถดำเนินการทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้รับจ้างรายดังกล่าวต่อไปได้

๒.๓ การทำส ัญ ญ าจ ้างเหมาบริการเอกซนไท ้ดำเน ินโครงการท ี่ต ้องการความส ์าเรืจ 
ของงานพร้อมกัน เซ่น การซ่อมแซมทรัพย์สิน การจ้างออกแบบ การจ้างติดตั้งไฟฟ้าประปา งานทึกษร่วิจัย งานผลิต 
สื่อประซาสัมพันธ์ งานสลิติข ้อม ูลสารสนเทศ ที่ม ิใช่การจ้างที่มีลักษณะเนินรายเดือนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ปกติ ใบกรณ ีท ี่ม ีความจ ้าเน ินองค ์กรปกครองส ่วนท ้องล ิ่นอาจทำส ัญ ญ าข้ามป ีงบประมาณ ได ้ 
และจะเบิกจ่ายเงินได้ เมื่อผู้รับจ้างไต้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน 
ถูกต้องตามสัญญาแล้วเท่านั้น

๒.๔ อ ัตราค ่าจ ้างไม ่จำเน ินต ้องจ ่ายตามว ุฒ ิการส ืกษ า แต ่ให ้พ ิจารณ าจากความรู้ 
และประสบการณ ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง กรณ ีการจ้างเหมาบริการบางอย่างที่กระทรวงการคลัง 
หรือส่วนราซการได้กำหนดมาตรฐานหรือราคากลางไว้แล้ว ให้ย ึดถือตามที่กระทรวงการคลัง หรือส ่วนราซการ 
กำหนดโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานหรือราคากลางดังกล่าว ก็อาจพิจารณาตามราคาที่เคยจัดจ้างไว้เดิม 
หรือสืบราคาจากท้องตลาด โดยให้คำนึงถืงอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ท ั้งบ ี้ การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลง 
การจ้างหรือสัญ ญ าจ้างจะจ่ายได้ต ่อเม ื่อได ้ม ีการตรวจรับพ ัสดุในงาบจ้าง โดยคณ ะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ 
เรียบร้อยแล้ว

๒.๕ การเบิกจ่ายค่าจ้างในการจ้างเหมาบริการดังกล่าวให้เบิกจ่ายเท่าที่จ้าเนินโดยคำนึงถืง 
ความคุ้มค่าและประโยซนํในการปฏิบิตงานตามอำนาจหน้าที่และฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น 
เนินสำคัญ โดยให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใซ้สอยและว้สดุ ประ๓ ทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

๒.๖ กรณีการซอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการเอกซนสำหรับเตือนกับยายบที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
การกันเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นสามารถวางฎกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕: กันยายน 
เน ินต ้นไป โดยให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องล ิ่นจ ่ายให ้แก ่เจ ้าหน ี้ หรือผ ู้ม ีส ิทธรับ เง ินโดยตรงภายหล ังจาก 
ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง เนินที่เรียบร้อยแล้ว 

๓. วิธีการใบการจัดหา
การจ้างเอกซนให้ถือปฏิบิตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบ ียบที่ออกตามพระราชบัญญ ัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
และหนังสือลังการของกรมบัญชีกลางที่กำหนดเกี่ยวกับการจ้างเอกซนดำเนินงาน

๔. ผ ู้ร ับ จ ้างเห ม าบ ริการม ีฐาน ะเน ิน ผ ู้ร ับ จ ้างท ำซองตาม ข ้อตกลงการจ ้างห รือส ัญ ญ า 
การจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจังไม ่ม ีสถานภาพเนินพนักงานจ้าง 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบบริหารงานบ ุคคลส ่วนท ้องล ิ่น  ห าก แต ่เน ิน เพ ีย งผ ู้ร ับ จ ้างท ำข อ งจ ังไม 1มี 
นิติสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในฐานะบายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกองทุน 
เงินทดแทน องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นผู้ว่าจ้างจังไม่อยูในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้าง 
เข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่าง'ไรก็ดื หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยซนํฃองผู้ประกับตน 
ก็สามารถสมัครเนินผู้ประกันตนได้ตามกฎหมายดังกล่าว

๕. ให ้ผ ู้บริหารท ้องล ิ่นหรือผ ู้ท ี่ได ้รับมอบหมายควบคุมการจ้างเอกขนดำเน ินงานให ้เน ินไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวในข้อ ๑ หากม ีการปฏิบ ัต ิท ี่ไม ่ถ ูกต ้องและราชการได ้รับความเสียหายให้ดำเน ินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดซองเจ้าหน้าที่โดยเร็ว


