
การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีภารกิจ

งานรับผิดชอบหลายด้าน แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวในปัจจุบันมีไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้จ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. 
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 
อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา 5.แม่บ้าน 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดย
ใช้งบประมาณจากงบดำเนินงาน จำนวน 6 อัตรา และใช้งบประมาณจากโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 2 อัตรา  ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน 

กระบวนการดำเนินงาน 
1. การดำเนินการสรรหาและคัดเลือก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตรา     

กำลังจ้างเหมาบริการและงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ดำเนินการจัดหาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พนักงานจ้างเหมา
บริการรายบุคคล โดยระบุชื่อตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติของจ้างเหมาบริการ 
และจัดทำสัญญาจ้างตามรูปแบบที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลกำหนด  

2. การพิจารณาคัดเลือก การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการรายบุคคลให้พิจารณาจากผู้มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการได้จัดจ้างต่อเนื่อง  

3. วิธีการจัดจ้าง 1. กรณีเป็นการจัดจ้างเหมาบริการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายถือเป็น
วงเงินจัดจ้างไม่เกินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  จึงสามารถดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี  เฉพาะเจาะจงได้ ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้มีอาชีพรับจ้างนั้น  โดยตรง แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 79 2. โดยในการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลหากมีวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาทซึ่ง
เป็นจำนวนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (2) ส่วนการดำเนินการในระบบ e-GP ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560ข้อ 2.2.4 กรณีจ้างเหมา
บุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
กำหนดว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP และตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐ  

4. การจัดทำสัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ
สำหรับการจ้างเหมาบริการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างภายใน
วันที่หน่วยงานกำหนด  

5. กำหนดระยะเวลาการจ้าง การจ้างเหมาบริการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
จ้างตามปีงบประมาณ ตั้งแต่วันลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น สิ้นสุดสัญญาจ้าง     
30 กันยายน 2564 โดยแบ่งการจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน 

6. การตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ที่ได้รับอนุมัติให้จ้างเหมา
บริการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 



2560 มาตรา 100 ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 25-27 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการอย่างน้อยสอง
คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการของสำนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
สำคัญ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้คำนึงถึงความสะดวกในการตรวจรับงาน โดยพิจารณาคัดเลือกจาก
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ การมอบหมายงาน การกำกับและควบคุม  กำหนดการส่งมอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ พร้อมบัญชีลงลายมือชื่อ โดยยื่นภายในวันสุดท้ายของเดือน หากเดือนใดวันสุดท้ายของเดือนตรงกับ
วันหยุดให้ยื่นในวันทำการถัดไป ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จ้างเหมาบริการ หาก
เรียบร้อยให้นำส่งการเงิน เพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  

ผลการดำเนินงาน 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานศึกษาธิการกำหนด

ในแต่ละแห่ง  โดยมีผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
2. การตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ 8 ตำแหน่ง เป็นประจำทุกเดือน 
3. การเบิกจ่ายเงินเดือนจ้างเหมาบริการ 8 ตำแหน่ง เป็นประจำทุกเดือน 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดจ้างบุคคลตามผลการสรรหาและคัดเลือก 
2. ทำสัญญาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการสตูลกับจ้างเหมาบริการแต่ละราย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 
4. ตรวจรับการจ้าง 
5. รายงานผลการเบิกจ่าย 

แหล่งข้อมูล 
1. สัญญาจ้างเหมาบริการ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละเดือน 
3. ใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1. จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 ราย ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่

การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. หัวหน้าพัสดุ 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
6. รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
7. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 



หลักฐานอ้างอิง 
1. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการของกระทรวงการคลัง  

1.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 
1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 129 ลงวันที่ 14 ตุลาคม  
1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 6700 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
1.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  
1.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0526.5/ว 28596 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  
1.7 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข 
3. สัญญาจ้าง 
4. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 
6. ใบตรวจรับ/ใบส่งมอบงานของจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


