
ระเบยีบสำนกังานปลดักระทรวงสกืษาธกิาร 
วา่ดว้ยการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยท'ีเปน็การสมควรกำหนดแนวทางปฏบิตัใินการดำเนนิการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน 
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาบของสว่นราชการตา่ง  ๆ ในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ในราชการ 
สว่นกลาง และราชการสว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารจดัชือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ เนือ่งจากการจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงานเปน็ทางเลอืกหบีง่ทีจ่ะชว่ย 
แกไ้ขบญีหาใหก้บัสว่นราชการตา่ง  ๆ ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ในสว่นกลาง และสว่นกลาง 
ทีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค ทีไ่ดร้บัมอบภารกจิเพิม่ชืน้ใหม ่ หรอืมคีวามจำเปน็เรง่ดว่นทีต่อ้งปฏบิตัภิารกจิใหแ้ลว้ 
เสรจ็ภายในระยะเวลาท ีจ่ำกดั หรอืมคีวามจำเปน็ตอ้งมผีูป้ฏบิตังิานเปน็ครัง้คราว เพ ือ่เสรมิการปฏบิตังิาน 
ในหนา้ทีป่กต ิ ชีง่สว่นราชการทัง้สว่นกลาง และสว่นกลางทีต่ ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค ไตใ้ชว้ธิกีารตา่ง  ๆ เชน่ 
การเกลีย่งาน การปฏบิตังิานนอกเวลา เปน็ตน้ แตย่งัไม'สามารถแกไ้ขบญีหาดงักลา่วไต ้ และยงัคงจำเปน็ตอ้งม ี
ผู้ปฏบิติังานเพือ่ประโยชนสู์งสุดของราชการในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ าศ ยั อ ำน าจ ต าม ค ว าม ใน ม าต ร า ๒๓ แ ห ง่พ ระราช บ ญั ญ ตั ริะ เบ ยีบ บ รหิ ารราช ก าร  
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึวางระเบยีบไว ้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบยีบน ีเ้รยีกวา่ “ระเบยีบสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการจา้งเห มา 
เอกซนดำเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบยีบนีใ้หใ้ช้บงัคับตัง้แต่วันที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบยีบนี้
“การจา้งเห มาเอกซ น ดำเน นิ งาน ” หมายความวา่ การจา้งเหมาบรกิารจากบคุคลธรรมดา 

เพือ่ดำเนนิงานใหก้บัสว่นราชการในลกัษณะการจา้งทำชองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยโ์ดยไมถ่อืเปน็ 
การจา้งลกูจา้งของสว่นราชการ และไมถ่อืเปน็การจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ ตลอดจน 
ไมม่นีติสิมัพนัธ์ในฐานะนายจ้าง - ลกูจา้ง จึงไม่ต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

“สว่นราชการ” หมายความวา่ หนว่ยงานสว่นกลาง และสว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาคสงักดั 
สำนกังาบปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ท'ีปรากฏในกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสำนกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ,ท่ีแก้ไชเพ่ิมเติม และท่ีปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังหน่วยงาน 
ภายในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ทีป่รากฏในคำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยไมร่วมถงึสำนกังาน ก.ค.ศ. สำนกังาน กศน. และสำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกซน 

“หวัหนา้สว่นราชการ” หมายความวา่ ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
“ผูท้ ีไ่ตร้บัมอบอำนาจจากหวัหนา้สว่นราชการ” หมายความวา่ ผูท้ ีป่ลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ไตม้อบอำนาจใหด้ำเนนิการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาบ เพือ่เสรมิการปฏบิตังิานในหนา้ทีป่กตขิองสว่นราชการ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน
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“คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ” หมายความวา่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาเอกซนดำเนนิงาน 
“เจา้หนา้ที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลกูจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างโครงการ 

หรอืบคุลากรทีเ่รยีกซือ่อยา่งอืน่ทีป่ฏบิตังิานในสว่นราชการ
“ คา่ป รบั ” ห มายความวา่ เงนิท ีผ่ ูว้ า่จา้งหกัจากเงนิคา่จา้งของผ ูร้บัจา้งสำหรบั เดอืนน ัน้   ๆ

ตามจำนวนวนั หรอืจำนวนชัว่โมงทีม่าทำงานไมค่รบตามขอ้ตกลงการจา้ง แลว้แตก่รณี
“ คา่ตอบแทน” หมายความวา่ สทิธปิระโยชนอ์ืน่ทีส่ว่นราชการจดัใหแ้กผู่ร้บัจา้งนอกเหนอื 

จากคา่จ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ'ฮกอบรม การจัดงาน และการประชุมภายในประเทศ 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา เป็นด้น

“การ!!เกอบรม” หมายความวา่ การอบรม การประชมุทางวชิาการหรอืเซงิปฏนิต้การ การสมัมนา 
ทางวชิาการหรอืเซงิปฏบิตักิาร การบรรยายพเิศษ การ!!เกศกึษา การดงูาน การ!!เกงาน หรอืทีเ่รยีกซือ่อยา่งอืน่ 
ภายในประเทศ โดยมโีครงการหรอืหลกัสตูรและชว่งเวลาจดัทีแ่นน่อน ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่พฒันาบคุคล 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา ห่รือประกาศนืยบัตรวิชาชีพ

ข้อ ๔ ใหป้ลดักระทรวงสกืษาธกิารรกัษาการตามระเบยีบนี ้และใหม้อีำนาจตคีวามและวนิจิฉยั 
บญีหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๕ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๓ กอ่นเริม่ปงีบประมาณใหส้ว่นราชการทีป่ระสงคจ์ะจา้ง 
เห มาเอกซนดำเนนิงานทำกรอบภาระงาน อตัราคา่จา้ง ตลอดจนรายละเอยีดชองงานท ีจ่า้งเพ ือ่แจง้ให  ้
คณะกรรมการทราบ เพือ่ใหส้ำนกันโยบายและยทุธศาสตรใ์ชใ้นการจดัสรรงบประมาณใหก้บัสว่นราชการนัน้ 
ต่อไป

เม ือ่สว่นราชการไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ แลว้ ใหใ้ชเ้งนิงบประมาณ ชองสว่นราชการ 
โดยไมก่ระทบตอ่งบประมาณภาพรวมของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นภารกจิหลกัของสำนกังานปลดั 
กระท รวงศกึษาธกิาร และให ส้ ว่น ราชการพ จิารณ าเห ตผุลความจำเป น็  ความค ุม้ค า่ และประโยชน ์
ทีส่ว่นราชการจะไดรั้บเปน็สำคญั

ข้อ ๖ การจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานตามระเบยีบน ี ้ เปน็การมุง่ผลสำเรจ็ของงานจา้งภายใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนดเปน็สำคญั และมลีกัษณะดงันี้

(๑) การจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานตามระเบยีบนีม้ ุง่ผลสำเรจ็ของงานทีว่า่จา้งภายในระยะเวลา 
ทีก่ำหนดเปน็สำคญัตามขอ้ตกลงจา้งเหมาบรกิารเทา่นัน้ ผูว้า่จา้งมอีำนาจตรวจตรางานและสัง่ใหป้รบัปรงุแกไ้ข 
เมือ่งานผดิพลาด บกพร่อง แตก่ารปฏบิตังิานอาจใชว้ธิบีนัทกึเวลาการมาทำงานวา่มาทำงานตามทีต่กลงไวก้ไ็ด ้
โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งทำขอ้ตกลงการจา้งเตม็ปงีบประมาณ

(๒) ผูร้บัจา้งมฐีานะเปน็ผูร้บัจา้งทำของตามพระราชบญัญต้การจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูร้บัจา้งไมอ่ยูใ่นภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัทีล่กูจา้งของสว่นราชการถอืปฏบิตั ิ ไมถ่อืเปน็ 
บคุลากรของรฐัทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน ์ สวสัดกิารทีพ่งึไดร้บัจากทางราชการเชน่เดยีวกบัขา้ราชการ 
ลกูจา้ง หรอืบคุลากรอืน่ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารไดร้บั เวน้แตไ่ดก้ำหนดไวใ้นระเบยีบนี ้
เปน็เพยีงผูร้บัจา้งทำของจงึไมม่นีติสิมัพนัธก์บัรฐัในฐานะนายจา้งกบัลกูจา้งตามมาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ สว่นราชการของผูว้า่จา้งจงึไมอ่ยูใ่นบงัคบัทีจ่ะตอ้งนำสง่



เงินสมทบในสว่นของผูว่้าจ้างเขา้กองทนุประกนัสงัคม แตห่ากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะรบัประโยชนข์องผูป้ระกนัตน 
กส็ามารถสมคัรเขา้เปน็ผ ูป้ระกนัตนไดต้ามมาตรา ๔๐ แหง่พระราขบญัญตัปิระกบัสงัคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ ๗ ตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงการจา้ง ไหผู้ร้บัจา้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
กำกบัดแูลของหวัหนา้สว่นราซการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากหวัหนา้สว่นราชการ

ขอ้ ๘ การจา้งเหมาเอกขนดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบนี ้ รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ทีส่ำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารกำหนด
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หมวด ๒
คณะกรรมการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน

ข้อ ๙ ใหม้คีณะกรรมการ ประกอบดว้ย
(๑) รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายจากปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เปน็ประธาน

กรรมการ
(๒) ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ เปน็กรรมการ 
(๓) ผูอ้ำนวยการสำนกับรุณาการกจิการการศกึษา เปน็กรรมการ 
(๔) ผูอ้ำนวยการสำนกันติกิาร เปน็กรรมการ 
(๔) ผูอ้ำนวยการสำนกัอำนวยการ เปน็กรรมการและเลขานกุาร
นอกจากกรรมการตามวรรคหบ็ง่แลว้ ประธานกรรมการอาจเสนอปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

เพ ือ่แตง่ตัง้กรรมการจากบคุคลผูด้ำรงดำแหบง่ตา่ง  ๆ ในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารไดอ้กี 
ไม่เกิน ๖ คน อยา่งนอ้ยตอ้งมผีูด้ำรงตำแหนง่ศกึษาธกิารภาค ๑ คน และศกึษาธกิารจงัหวดั ๑ คน

ในกรณมีคีวามจำเปน็ใหป้ระธานกรรมการเสนอแตง่ตัง้ขา้ราชการในสำนกัอำนวยการ สำนกังาน 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จำนวนไม่เกินสองคน เปน็ผูช้ว่ยเลขานกุารกไ็ด ้

กรรมการตามวรรคสองมวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละสองปี
ขอ้ ๑๐ การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กีง่หนึง่ของจำนวน 

กรรมการทัง้หมดจงึจะเปน็องคป์ระชมุ
ในการประชมุคราวใด ลา้ประธานไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หก้รรมการ 

ในทีป่ระชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธานในทีป่ระชมุ
การวนิจิฉยัช ีข้าดท ีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้เีสยีงหนึง่เสยีงในการ 

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กบัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เปน็เสยีงชีข้าด 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมหีนา้ทีแ่ละอำนาจดงัตอ่ไปนี้
(๑) พจิารณ าเสนอความเหน็ตอ่ปลดักระทรวงศกึษาธกิารใหส้ว่นราชการจา้งเหมาเอกซน 

ดำเนนิงานตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดไวใินระเบยีบนี้
(๒) กำหนดอตัราคา่จา้งในการวา่จา้งผูร้บัจา้ง
(๓) พจิารณาเสนอความเหน็ตอ่ปลดักระทรวงศกึษาธกิารในการแกไ้ขปรบัปรงุระเบยีบนี ้
(๔) พจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานตอ่ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
(๔) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีป่ลดักระทรวงศกึษาธกิารมอบหมาย



ระเบียบฯ หน้า ๔

หมวด ๓
หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาเอก,ชนดำเนินงาน

ขอ้ ๑๒ สว่นราชการสามารถดำเนนิการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานไดภ้ายใตเ้งือ่นไขอยา่งใด 
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้

(๑) มคีวามจำเปน็ตอ้งดำเนนิการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน เพ ือ่ทดแทนอตัรากำลงัทีว่า่งลง 
หรอืถกูยบุเลกิ หรอืผูป้ฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ

(๒)มผี ูป้ฏบิตังิาน แตไ่มส่ามารถแลว้เสรจ็ตามกำห นด เน ือ่งจากป รมิาณ งาน มากห รอืม  ี
ความจำเปน็เรง่ดว่น หรอืเปน็ภารกจิทีม่ปีรมิาณงานมากในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึง่

ข้อ ๑๓ การจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานใหถ้อืเปน็กจิการเฉพาะตวั ทีม่อิาจจา้งชว่งใหบ้คุคลอืน่ได ้
กรณผีูร้บัจา้งไมม่าปฏบิตังิาน ผ ูว้ า่จา้งสามารถเรยีกคา่ป รบั จากผ ูร้บั จา้งได  ้ใหเ้ปน็ไปตาม 

เอกสารหมายเลข ร) ทา้ยระเบยีบ
ขอ้ ๑๔ สว่นราชการใดมขีา้ราชการผูป้ฏบิตังิานไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิซองกรอบอตัรากำลงั 

ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงศกึษาธกิาร หรือ ก.ค.ศ. อบุบัติ อาจจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานได้
การจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานเมือ่รวมกบัจำนวนขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้งประจำ 

ในสว่นราชการนัน้แลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละหา้ลบิของกรอบอตัรากำลงัตามวรรคหนึง่
กรณสีว่นราชการใดมเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานมากกวา่รอ้ยละหา้ลบิของจำนวนเจา้หนา้ทีท่ ัง้หมด 

ตามกรอบอตัรากำลงัทีก่ำหนดไว ้ แตม่คีวามจำเปน็ตอ้งจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานใหเ้สนอศกึษาธกิารภาค 
ทีก่ำกบัดแูลใหค้วามเหน็ตอ่คณะกรรรมการ เพือ่พจิารณาเสนอปลดักระทรวงศกึษาธกิารตอ่ไป

ข้อ ๑๔ หา้มมใีหส้ว่นราชการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความลบัของทางราชการ 
หรอืงานซึง่หากมกีารเผยแพรข่อ้มลูจะเกดิความเสยืหายตอ่ทางราชการ หรอืงานทีม่ลีกัษณะของการบงัคบัใช ้
กฎหมายทีม่ผีลกระทบกบัประชาซน

หมวด ๔
ขัน้ตอนการจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงาน

ขอ้ ๑๖ ใหส้ว่นราชการทีไ่ดรั้บอบมุตังิบประมาณสำหรบัการจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานดำเนนิการ 
จัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยมีให้ทำข้อตกลงการจ้างในลักษณะต่อเน่ือง

การตกลงจา้งในลกัษณะตอ่เนือ่งตามวรรคหนึง่ หมายถงึ การทำขอ้ตกลงกบัคูส่ญัญารายเดมิ 
ภายหลงัจากขอ้ตกลงการจา้งสิน้สดุลง ทัง้กรณจีา้งเตม็ปง็บประมาณหรอืเฉพาะชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ โดยมไิด ้
ดำเนนิกระบวนการจดัหาใหม่

หากดำเนนิกระบวนการจดัหาใหมแ่ลว้ ปรากฏวา่ผูร้บัจา้งรายเดมิไดร้บัการคดัเลอืก ใหส้ามารถ 
ดำเนนิการทำขอ้ตกลงการจา้งกบัผูร้บัจา้งรายดงักลา่วตอ่ไปได้

ข้อ ๑๗ การสรรหาผูร้บัจา้ง ใหด้ำเนนิการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้
(๑) ประกาศรบัสมคัรผูร้บัจ้าง โดยระบซุือ่ดำแหบง่ ประ๓ ทการจา้ง ระยะเวลาการจา้ง ลักษณะงาน 

ทีต่อ้งปฏบิตั ิ ๅฒกิารศกึษา คณุสมบตัขิองผูส้มคัร คา่จา้งทีจ่ะไดร้บั ระยะเวลาการจา้ง เอกสารทีใ่ขใ้นการ 
สมัคร วัน เวลา สถานทีรั่บสมคัร หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพจิารณา และการทำขอ้ตกลงการจา้ง ใหเ้ปน็ไปตาม 
เอกสารหมายเลข ๒ ทา้ยระเบยีบy



(๒) ประกาศรายซือ่ผ ูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก กำหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการคดัเลอืก 
ใหเ้ปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๓ ทา้ยระเบยีบ

(๓) ดำเนนิการตามวธิกีารคดัเลอืก/หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพจิารณา
(๔) ประกาศรายซือ่ผา่นการคดัเลอืก และจดัทำขอ้ตกลงการจา้ง ใหเ้ปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๔ 

และเอกสารหมายเลข ๔ ทา้ยระเบยีบ
ขอ้ ๑๘ การสรรหาผูร้บัจา้ง ใหพ้จิารณ าจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 

ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏนิติ ิโดยการสมัภาษณ ์ และหรอืการทดสอบการปฏบิต้งิาน ประกอบดว้ย
ขอ้ ๑๙  การจดัจา้งเห ม าเอกซ น ดำเน นิ งาน โดยวธิ เีฉพ าะเจาะจงตาม ม าตรา ๔๖ (๒) (ข) 

แหง่พระราชบญัญต้กิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๔๖๐ และกำหนดวงเงนิในการจดัซือ้ 
จัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจดัซือ้จัดจา้งพสัด ุโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืและวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแตง่ตัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุ
พ.ศ. ๒๔๖๐ และใหด้ำเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๒๒ ขอ้ ๒๔ (๔) (๔) และขอ้ ๒๘ (๓) การดำเนนิการจดัหาเปน็ไปตามหลกัการ 
จัดหาพสัด ุใหเ้ปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๖ ทา้ยระเบยีบ

การจดัหาตามหลกัการพสัดตุามวรรคหนึง่ ใหด้ำเนนิการโดยเปดิเผย คำนงึถงึความโปรง่ใส 
เปดิโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม งดเวน้การกอ่นติสิมัพนัธก์บัผ ูท้ ิง้งาน พจิารณ าคณุ สมบตั ิ
และความสามารถของผูร้บัจา้งหรอืผูเ้สนองานเพือ่ประโยขนฃ์องทางราชการเปน็ทีต่ัง้

หมวด ๔
การทำขอ้ตกลง ระยะเวลาการจา้ง การตรวจรบังาน และการจา่ยคา่จา้ง

ใหก้บัผร้บัจ้าง

ข้อ ๒๐ ใหห้วัหนา้สว่นราชการหรอืผูท้ ีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากหวัหนา้สว่นราชการเปน็ผูล้งนาม 
ในขอ้ตกลงการจา้ง เพือ่กอ่นติสิมัพนัธก์บัผูร้บัจา้งแทนสว่นราชการทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณสำหรบัการจา้ง 
เหมาเอกซนดำเนนิงาน

เมือ่ไดร้บัการคดัเลอืกจากสว่นราชการใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งดำเนนิงานแลว้ ใหส้ว่นราชการทีจ่า้ง 
แจง้เปน็หนงัลอืใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลอืกมาทำขอ้ตกลงการจา้งภายในระยะเวลาทีส่ว่นราชการกำหนดเพือ่สนบัสนนุ 
การปฏบิตังิานของสว่นราชการนัน้ตอ่ไป

การทำขอ้ตกลงจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงานเพ ือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของสว่นราชการ 
ตามวรรคหนึง่และวรรคสองใหม้กีารกำหนดระยะเวลาการจา้งตามขอ้ตกลงการจา้งไมเ่กนิปงีบประมาณนัน้  ๆ
ตัง้แตว่นัลงนามในขอ้ตกลงการจา้งถงึวนัครบกำหนดตามขอ้ตกลงการจา้ง และไมเ่กนิวนัที ่ ๓๐ กนัยายน 
ของปงีบประมาณนัน้ โดยแบง่การจา่ยคา่จา้งเปน็งวด งวดละ ๑ เดอืน หรอืตามทีก่ำหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ 
ซ ึง่ไมจ่ำเป น็ ตอ้งท ำขอ้ตกลงการจา้งเตม็ป งีบ ป ระมาณ  ทัง้น ี ้ ข ึน้ อย ูก่ บั เน ือ้งาน และป รมิาณ งาน ท ีจ่ า้ง 
ทีส่ว่นราชการกำหนด

เม ือ่ส ว่น ราชการทำขอ้ตกลงการจา้งแลว้ให ร้ายงาน ขอ้มลูการจา้งไปยงัสำน กัอำน วยการ 
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ด้วย



ขอ้ ๒๑ ใหส้ว่นราขการท ีไ่ดร้บัอนมุตั ใิหจ้า้งเหมาเอกซนดำเนนิงานตามระเบยีบน ีแ้ตง่ต ัง้ 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ตามมาตรา ๑๐๐ แหง่พระราซบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบขอ้ ๒๕ (๕) และขอ้ ๒๖ ของระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและ 
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดตุามวรรคหนึง่ใหค้ำนงึถงึความสะดวกในการตรวจรบังาน 
โดยพจิารณ าคดัเลอืกจากความสมัพนัธใ์บการปฏบิตัหินา้ท ี ่ การมอบหมายงาน การกำกบัและควบคมุ 
การปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง

การทำหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจรบัพสัดตุามวรรคสองใหเ้ปน็ไปตามขอ้ ๑๗๕ ของระเบยีบ 
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๒ ใหผู้ร้บัจา้งจดัทำผลการปฏบิตังิานลงในแบบรายละเอยีดการปฏบิตัง๊านจา้ง และสง่มอบ 
งานจา้งตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ โดยยืน่ภายในวนัสดุทา้ยของการปฏบิตังิาบหรอืของแตล่ะเดอืน 
แลว้แตล่ะกรณ ี หากเดอืนใดวับสดุทา้ยของเดอืนตรงกบัวันหยดุใหย้ืน่ในวันทำการถดัไป

ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดตุรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง ตามแบบการสง่มอบงาน 
และแบบรายละเอยีดการปฏบิตังิานจา้งของผูร้บัจา้ง

แบบสง่มอบงานจา้ง และแบบรายละเอยีดการปฏบิตังิานจา้ง ใหเ้ปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๗ 
และเอกสารหมายเลข ๘ ทา้ยระเบยีบ

ข้อ ๒๓ เมือ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ใหส้ว่นราซการทีจ่า้ง 
เบกิจา่ยคา่จา้งใหก้บัผูร้บัจา้งโดยเรว็ ทัง้นี ้หากเดอืนใดมกีารปฏบิตังิานไมเ่ตม็เดอืนใหค้ดิคา่จา้งเปน็รายวนั 
เฉพาะวนัทีป่ฏบิตังิานใบอตัรารายวนั

กรณผีูร้บัจา้งไมม่าปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงการจา้ง ใหส้ว่นราขการผ ูว้า่จา้งเรยีกใหผ้ ูร้บัจา้ง 
ชำระคา่ปรบัเปน็รายวนัในอตัราคา่จา้งทีจ่า่ยเปน็รายเดอืนหารดว้ยจำนวนวนัใบเดอืนนัน้โดยคดิเปน็จำนวนเตม็ 
เวน้แตไ่ดก้ำหนดไวท้า้ยระเบยีบนี้

การคดิคา่ปรบัตามวรรคสอง ส ว่น ราช การผ ูว้ า่จ า้งอาจห กัค า่จ า้ง เพ ือ่ชำระเป น็ คา่ป รบั  
ของผูร้บัจา้งได้

กรณผีูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ รวมทัง้เอกสารแนบทา้ย 
ขอ้ตกลงการจา้งของผูร้บัจา้งในการประพฤตปิฏบิตัตินในขณะทีร่บัจา้งตามขอ้ตกลงการจา้ง สว่นราชการ 
ผูว้า่จา้งมสีทิธยิกเลกิขอ้ตกลงการจา้งไดโ้ดยฝา่ยเดยีว

หมวด ๖
สิทธิประโยชนข์องผู้รับจ้าง

ระเบียบฯ หน้า ๖

ข้อ ๒๔ กรณสีว่นราชการผูว่้าจ้างได้มอบหมายใหผู้รั้บจ้างไปปฏบิตังิานต่างอำ๓ อ หรอืตา่งจงัหวดั 
โดยพกัดา้งคนืหรอืไมไ่ดพ้กัคา้งคนื ตามภารกจิปกตขิองสว่นราชการผูว้า่จา้ง โดยมวีตัถปุระสงคห์รอืภารกจิ 
เกีย่วกบัการแกอบรมใหผู้รั้บจา้งอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน ์โดยระบไุวใ้นขอ้ตกลงการจา้ง ดงันี้



(๑) กรณเีดนิทางไป - กลับ ทีไ่มไ่ดพ้กัคา้งคนื และปฏบิตังิานไมถ่งึ ๒๔ ช่ัวโมง (รวมระยะเวลา 
การเดนิทาง) และสว่นทีไ่ม่ถงึนัน้นบัได้เกนิ ๑๒ ช่ัวโมง สว่นราชการผูว้า่จา้งอาจจา่ยคา่จา้งเทีม่ใหก้บัผูร้บัจา้ง 
อีก ๑ วัน แต่หากนับระยะเวลาได้ไม่เกิน ๑๒ ช่ัวโมง แต่เกิน ๖ ช่ัวโมง ข้ึนไป ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิม่คร่ีงวัน

(๒) กรณเีดนิทางไปปฏบิตังิาน และจำเปน็ตอ้งพกัดา้งคนื ใหส้ว่นราชการผูว้า่จา้งจา่ยคา่จา้งเพิม่ 
ใหก้บัผูร้บัจา้ง โดยประหยดั ดงันี้

(ก) จา่ยคา่จา้งเพ ิม่ ๑ วัน เมือ่ปฏบิตังิาน ๒๔ ช่ัวโมง ถ้าไม่ถึง ๒๔ ช่ัวโมง หรอืเกนิ ๒๔ ช่ัวโมง 
และสว่นทีไ่มถ่งึหรอืเกนิ ๒๔ ช่ัวโมงน้ันนับได้เกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหค้ดิเปน็ ๑ วัน ถา้ไมเ่กนิหรอื ๑๒ ชัว่โมงพอดี 
ให้ตัดท้ิง

(ข) คา่เขา่ท ีพ่ กั  กรณ เีบกิใบลกัษณ ะจา่ยจรงิ (มใีบเสรจ็รบัเงนิ) ให เ้บกิไดเ้ท า่ท ีจ่ า่ยจรงิ
ไมเ่กนิอตัรา ดงันี้

-หอ้งพกัคนเดยีว ๑ ,๔ 0 0 บ าท ะวนั :ค น  
-ห อ้งพ กัค ู๘่ ๔ ๐บ าท ะวนั :คน

(ค)คา่เชา่ทีพ่กักรณเีบกิใบลกัษณะเหมาจา่ยใหเ้บกิไดไ้ม,เกนิอตัรา๘ ๐ ๐ บ าท : วนั :ค น
อตัราคา่จา้งเพ ิม่ คา่เชา่ทีพ่กั ตามวรรคหนีง่ ใหอ้า้งองิจากพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการ 

เดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 
เดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และท ีแ่กไ้ขเพ ิม่ เตมิ ตามสทิธขิองขา้ราชการตำแหนง่ประเภทท ัว่ไป 
ระดับปฏิบัติงาน

กรณ สีว่นราชการผ ูว้า่จา้งเปน็ผ ูจ้ดัการบกอบรม จดัอาหารบางม ือ้ในระหวา่งการบกอบรม 
ใหห้กัคา่จา้งเพิม่ทีค่ำนวณไดใ้นอตัรามือ้ละ ๑ ใน ๓ ของอตัราคา่จา้งเพิม่ตอ่วนั ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการบกอบรม การจดังาน และการประชมุระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

กรณผีูร้บัจา้งไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้รบัการบกอบรม ชีง่สว่นราชการของผูว้า่จา้งเปน็ผูก้ำหนด 
ใหผู้ร้บัจา้งสามารถเบกิคา่ใชจ้า่ยระหวา่งการเขา้รบัการบกอบรมจากโครงการ ทัง้นี ้ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบ 
สำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการอนมุตัใิหเ้ดนิทางไปราชการและการจดัประชมุของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔ 
และหนงัสอืสำนกันายกรฐัมนตร ี ท่ี สร ๑ ๐ ๐ ๔ /ว๔๐๙ ลงวนัที ่ ๑ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๒๔ กำหนดใหอ้ำนาจ 
ปลดักระทรวงเปน็ผูอ้นมุตัใิหจั้ดการบกอบรม กรณมีบีคุคลภายนอกเขา้รว่ม

กรณงีบประมาณมจีำกดั สว่นราชการผูว้า่จา้งสามารถกำหนดอตัราคา่ท ีพ่ กัลกัษณ ะจา่ยจรงิ 
ตามความเหมาะสมทีแ่ตกตา่งไปจากทีก่ำหนดขา้งตน้ได ้ แตต่อ้งไมเ่กนิอตัราทีก่ำหนดไว้ดงักลา่ว

ข้อ ๒๔ เม ือ่สว่นราชการผ ูว้า่จา้งมอบหมายใหผ้ ูร้บัจา้งปฏบิตังิานนอกเวลาทำงานเกนิกวา่ 
วนัหรอืเวลาทำการปกต ิ หรอืวนัหยดุประจำสปัดาห ์ วนัหยดุตามประเพณ ี หรอืวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้ปน็ 
วนัหยดุราชการใหผู้ว้า่จา้งจดัทำบนัทกึจา้งเพิม่เตมิขอ้ตกลงการจา้ง เพือ่ใหค้รอบคลมุการปฏบิติังานเปน็คร้ัง  ๆไป 
ใหเ้ปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๙ ทา้ยระเบยีบ และใหผู้ร้บัจา้งมสีทิธไิดร้บัคา่จา้งเพือ่ตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาทำการดงักลา่ว ดงันี้

(๑) วนัทำการปกต ิ นอกเวลาราชการ ใหค้ดิอตัราคา่จา้งไดไ้มเ่กนิวบัละ ๔ ชัว่โมง ในอตัรา 
ช่ัวโมงละ ๔๐ บาท

(๒) วนั ห ยดุป ระจำส ปั ดาห  ์ วนั ห ยดุตาม ป ระเพ ณ  ี ห รอืวนั ท ีค่ณ ะรฐัมน ตรมีมีตใิห เ้ปน็  
วนัหยดุราชการ ใหค้ดิอตัราคา่จา้งไดไ้มเ่กนิวนัละ ๗ ช่ัวโมง ในอตัราชัว่โมงละ ๔๐ บาท



ระเปียบฯ หฟ้า ๘
หมวด ๗

การเลกิจา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน

ข้อ ๒๖ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๙ วรรคสาม และข้อ ๒๒ วรรคส่ี ขอ้ตกลงการจา้งสิน้สดุลงดว้ยเหตผุล
ดังต่อไปน้ี

(๑) ครบกำหนดตามขอ้ตกลงการจา้ง 
(๒) ผูร้บัจา้งลาออก
(๓) ผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงการจา้ง
(๔) ผูร้บัจา้งไมผ่า่นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
(๔) ผูร้บัจา้งเปน็หรอืเคยเปน็บคุคลลม้ละลาย
(๖) ผูร้บัจา้งเปน็ผูท้ิง้งานกบัราชการ
(๗) ผูร้บัจา้งกระทำความผดิอาญาโดยมคีำพพิากษาใหจ้ำคกุ
(๘) ผูร้บัจา้งหยดุงานตดิตอ่กนัเกนิ ๔ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๙) สว่นราชการผูว้า่จา้งหมดความจำเปน็ในการจา้ง
(๑๐) ส่วนราชการได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการหรือพนกังานราชการในดำแหนง่ทีมี่ลกัษณะงาน 

เซน่เดยีวกนักบัผูร้บัจา้ง ซึง่ไดส้รรหาขา้ราชการหรอืพนกังานราชการไปดำรงตำแหนง่ดง้กลา่ว และได้ไป 
รายงานตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลกิจา้งเมือ่สิน้สดุขอ้ตกลงการจา้ง ทิง้นี ้หากมจีำนวนผูร้บัจา้งทีม่ลีกัษณะงาน 
เซน่เดยีวกนักบัตำแหนง่ทีส่รรหาขา้ราชการไปดำรงตำแหนง่ในสว่นราชการมากกวา่จำนวนขา้ราชการทีส่รรหาได ้
ใหผ้ ูว้า่จา้งพจิารณ าเลกิจา้งผ ูร้บัจา้งท ีม่ ผีลการประเมนิผลการปฏบิตังิานตํา่สดุเรยีงไปตามลำดบัจนครบ 
ตามจำนวนทีส่ว่นราชการไดร้บัการบรรจขุา้ราชการหรอืพนกังานราชการไปดำรงตำแหนง่ตามผลการสรรหา 
โดยยดึหลกัความเปน็ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ผูร้บัจา้งทีไ่ดท้ำสญัญา หรอืใบสัง่จา้ง หรอืขอ้ตกลงการจา้งไวก้บัสว่นราชการผูว้า่จา้ง 
กอ่นวนัทีร่ะเบยีบบีใ๋ขบ้งัคบั ใหส้ญัญา หรือใบสัง่จา้ง หรอืขอ้ตกลงการจา้งสิน้สดุลงในวนัทีร่ะเบยีบนึใ๋ขบ้งัคบั 
โดยผูรั้บจา้งไมม่สีทิธเิรยีกร้องใด  ๆ จากสว่นราชการชองผูว้า่จา้ง

ประกาศ ณ วันท่ี I n i ' มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง) 
ปลัดกระทรวงคืกษาธํการ



เอกสารหมายเลข ๑

การคดิคา่ปรบั
กรณผีูร้บัจา้งไมม่าปฏบิตังิาน ผูว้า่จา้งสามารถเรยีกคา่ปรบัจากผูร้บัจา้งไดต้ามทีก่ำหนด ดงันี ้
๑. กรณทีีผู่ร้บัจา้งมาทำงานไมค่รบตามขอ้ตกลงการจา้งในวนัใด ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้ง 

หกัเงินคา่จ้างทีจ่ะจ่ายใหส้ำหรับเดอืนนัน้  ๆ ตามจำนวนวัน หรือจำนวนช่ัวโมงท่ีขาดงาน แล้วแต่กรณ ี โดยคดิเปน็ 
จำนวนเตม็ ทัง้นีใ้นการคำนวณใหถ้อืวา่หนึง่เดอืนมจีำนวนวนัตามปฏทินิ และหนึง่วันมีเจ็ดช่ัวโมง

๒. กรณท่ีีผู้รับจ้างมาทำงานสายหรือเลิกงานก่อนเวลาท่ีกำหนด อย่างใดอย่างหนึง่เกิน ๓๐ นาที 
แตไ่มเ่กนิครึง่หนึง่ของเวลาทีต่อ้งทำงานในวนัหนึง่  ๆ ใหห้กัคา่จา้งเปน็รายชัว่โมง โดยคำนวณจากอตัราคา่จา้ง 
ทีจ่า่ยเปน็รายเดอืน หารดว้ยจำนวนวนัในเดอืนนัน้ หารดว้ยจำนวนเจด็ชัว่โมง และคณูดว้ยจำนวนชัว่โมง 
ทีม่าสายหรอืเลกิงาบกอ่นเวลาทีก่ำหนด เศษของช่ัวโมงคิดเป็นหน่ึงช่ัวโมง

๓. กรณไีมม่าปฏบิตังิานทัง้วนั หรอืมาสาย หรอืเลกิงานกอ่นเวลาทีก่ำหนดเกนิกวา่ครึง่หนึง่ 
ของเวลาทีต่อ้งทำงานในวนัหนึง่  ๆ ถอืวา่เปน็การหยดุงานหรอืขาดงาน ใหห้กัคา่จา้งเปน็รายวนั โดยคำนวณ 
จากอตัราคา่จา้งทีจ่า่ยเปน็รายเดอืน หารดว้ยจำนวนวนัในเดอืนนัน้ คณูดว้ยวนัทีไ่มม่าปฏบิตังิาน

๔. กรณผีูร้บัจา้งหยดุงานในวนัทำการตอ่เนือ่งกบัวนัหยดุประจำสปัดาห ์ วนัหยดุตามประเพณ ี
หรอืวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้ปน็วนัหยดุราชการจนถงึวนัทำการถดัไปใหค้ดิคา่ปรับตอ่เนือ่งในอตัรารายวนั 

๕. การหกัคา่จา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัคา่จา้ง ตามขอ้ ๑. -  ข้อ ๔.



เอกสารหมายเลข ๒

ประกาศสำนกังาน.............................................
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏนิตังิาน

ดว้ยสำนกังาน.............................................................สงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
ประสงคร์บัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏบิตังิาน โดยมรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 
จำนวน................. เดือน

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามคำสัง่สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ท ี่......../ .......... ลงวนัที ่
เดอืน...............................พ.ศ................... เร่ือง การมอบอำนาจ........................................ จงึประกาศรบัสมคัรบคุคล
เพือ่คดัเลอืกเปน็พนกังานจา้งปฏบิตังิาน โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
๑. ช่ือตำแหนง่และสถานทีป่ฏบิตังิาน

พนกังานจา้งปฏบิตังิาน..........................................................................
ฝา่ย/กลุม่ ................................................................................................

(ใหร้ะบชุือ่ตำแหนง่ทีจ่า้งตามหลกัเกณฑท์ีก่ำหนดและระบสุถานทีป่ฏบิตังิาน)
๒. ประ๓ ทการจา้ง

ประเภทการจา้งที ่ ๑ หรือ ๒ หรือท้ัง ๒ ประเภท
(ให้ระบุประ๓ทการจ้างให้สอดคล้องกับตำแหน่งท่ีจ้างตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด)

๓. ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ
รายละเอยีดดงัเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้

(สว่นราชการผูว้า่จา้งจดัทำขึน้ตามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารกำหนด)
๔. ค่าจ้างทีจ่ะไดรั้บ

คา่จา้งทีจ่ะไดร้บัตอ่เดอืน.......................... บาท
๔. คุณลมบัดของผู้สมัคร

๕.๑ เปน็บคุคลธรรมดา ผู้มสีญัชาตไิทย อายไุมต่ํา่กวา่ ๑๘ ปีข้ึนไป (นบัถงึวนัทีป่ระกาศ 
รบัสมคัรวันสดุทา้ย)

๕.๒ เปน็ผูไ้ด้รับวุฒกิารศึกษาชัน้ ปวช.- ปริญญาตรี หรือเทยีบได้ไม่ตรกว่านี ้ จากสถานศึกษา 
ท่ี ก.พ. รับรอง หรอืไมจ่ำกดัวฒุกิารศกึษา (ระบใุหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั)ิ

๔.๓ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๔.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม,ไร้ความสามารถหรือจึตฟน้ฟอ้น

ไม่สมประกอบ
๔.๔ไมเ่ปน็ขา้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงานอืน่ 

ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นหอ้งถิน่ รวมทัง้พระภกิษ ุ สามเณร นกัพรต 
หรือนักบวช

/ ๔.๖ไม่เป็น
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๕.๖ ไมเ่ปน็ผู้ดำรงตำแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๕.๗ ไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งรบัโทษจำคกุ โดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เพราะกระทำความผดิ 

ทางอาญา เว้นแตเ่ปน็โทษสำหรับความผดิทีไ่ตก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
๕.๘ ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราซการ รฐัวสิาหกจิ หรอื 

หนว่ยงานอืน่ของรัฐ
๕.๙ มคืวามรูค้วามสามารถทางตา้นคอมพวิเตอร ์ โปรแกรม M icrosoft Office : w ord, 

excel, pow er po in t และ In tern et เปน็อยา่งด ี (ยกเวน้ประเภทการจา้งที ่ ๒ ไมต้่องระบขุ้อนี)้
๕.๑๐ มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ หรอืสามารถปฏบิตังิานในลกัษณะงาน 

ทีป่ฏบิตีไตเ้ปน็อยา่งดี
๕.๑๑ มใีบอนญุาตขบัรถยนต ์ (เฉพาะตำแหนง่พนกังานจา้งปฏบิตังิานขบัรถยนต ์ สำหรับ 

ตำแหนง่อืน่  ๆ ระบุ (ถ า้ม )ี)
๖. การสมัคร

ใหผู้ป้ระสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไตท้ีส่ำนกังาน............................

หรอืสมคัรทางเวบ็ไซตไ์ตท้ี.่................................................................ระหวา่งวนัที.่........................................... ถึง
วนัที.่............................................................ในวนัและเวลาราซการ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการ
สมคัรสอบแตอ่ย่างใด

(สว่นราซการสามารถเปลีย่นแปลงวธิกีารยืน่ใบสมคัรไดต้ามทีส่ว่นราซการเหน็วา่เหมาะสม)
๗. เอกสารประกอบการยืน่ใบสมคัร ใหส่้งจำนวนทัง้สัน.................ชุด ประกอบด้วย

๗.๑ ใบสมัคร ตามแบบ บส. ๑ แนบทา้ยประกาศนี้
๗.๒ สำเนาวฒุกิารศกึษา
๗.๓ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน
๗.๔ สำเนาทะเบยีนบา้น
๗.๕ สำเนาการเปลีย่นซือ่ -  ซ่ือสกุล (ถา้ม)ี
๗.๖ สำเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี
๗.๗ สำเนาเอกสารแสดงการผา่นการเกณฑท์หาร (ถา้ม)ี
๗.๘ สำเนาใบอนญุาตขบัรถยนต ์ (ถ้าม)ี

(ยกเวน้การรบัสมคัรตำแหนง่พนกังานจา้งปฏบิตังิานขบัรถยนตใ์หต้ดัขอ้ความในวงเลบ็ทิง้) 
๗.๙ หนงัสอืรับรองการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี
๗.๑๐ ใบรบัรองแพทย ์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๗.๑๑ รปูถา่ย หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. โดยถา่ยในคราว 

เดยีวกนัไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน................รูป และไตล้งลายมอืซือ่กำกบัหลงัรูปถา่ยไว้แลว้
ทัง้นี ้สำเนาหลกัฐานทกุฉบบั ใหผู้ส้มคัรรบัรองสำเนาถกูตอ้งและลงลายมอืซือ่กำกบัไวด้ว้ย 

โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มใบสมคัร (แบบ บส. ๑) ไดท้ี่.............................................................................
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๘. เง่ือนไขการรับสมัคร

ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งรบัผดิขอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่เปน็ผูม้ ี
คณุสมบตัติรงตามประกาศจรงิ และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบสมคัรใหค้รบถว้น สมบรุณ ์ พรอ้มทัง้ยืน่ 
เอกสารประกอบการสมคัรใหค้รบถว้นตามทีก่ำหนด หากเกดิกรณมีคีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรไมว่า่ 
กรณใีด  ๆ หรอืตรวจพบวา่เอกสารประกอบการยืน่สมคัรไมต่รงหรอืไมเ่ปน็ไปตามประกาศรบัสมคัร จะถอืวา่ 
ผูส้มคัรไมม่คีณุสมบตัใินการสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตัง้แตต่น้ และ'ไม่มีสิ,ทธิเรียกร้องสทิธิใด ๆ
๙. การประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก

สำนกังาน.......................................................................................... จะประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธิ
เขา้รบัการคดัเลอืก และกำหนดวนั เวลา สถานท่ี ในการคดัเลอืก ในวันที่...........................................................
ณ .................................................................................................. โดยปดิประกาศไวท้ีส่ถานทีป่ดิประกาศของ
สำนกังาน.......................................................................................และทางเวบ็ไซต.์...............................................

(สว่นราซการสามารถระบซุอ่งทางประกาศรายขือ่ฯ เพิม่เตมิไต ้ตามทีเ่หน็สมควร)
๑0. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืก

๑๐.๑ การพจิารณาคดัเลอืก คณะกรรมการจะพจิารณาคดัเลอืกจากเอกสารใบสมคัรเขา้รบั 
การคดัเลอืก และขอ้มลูตา่ง  ๆ เพือ่ใหท้ราบถงึความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมกบัตำแหนง่ โดยม ี
หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก ดงันี้

(๑) ความร ูค้วามส ามารถของบ คุคลท ีจ่ำเป น็ ห รอื เห มาะส มตอ่การป ฏบิ ตั งิาน  
ตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน

(๒) ท กัษ ะท ีจ่ำเป น็ ห รอื เห มาะส มตอ่การป ฏบิ ตั งิาน ตามลกัษ ณ ะงาน ท ีป่ ฏบิ ตั  ิ
คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน

(๓) สมรรถนะทีจ่ำเปน็หรอืเหมาะสมตอ่การปฏบิตังิานตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน

๑๐.๒ วธิกีารประเมนิผล จะประเมนิผลการดดัเลอืกโดยวธิี.....................................................
ในวันที.่...........................................................

(ใหร้ะบวุธิกีารคดัเลอืกโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมกีารสมัภาษณแ์ละหรอืการทดสอบการปฏบิตังิานประกอบดว้ย)
๑๐.๓ เกณฑก์ารตดัสนิ ผ ูผ้ า่น การคดั เลอืกตอ้งมคีะแน น รวมตามเกณ ฑ ก์ารป ระเมนิ  

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมรายองคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ และหากมผีูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก 
จำนวนหลายคบ ใหพ้จิารณาตดัสนิจากคะแนนของผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก โดยผูท้ีไ่ตค้ะแนนเฉลีย่รวมสงูสดุ 
เปน็ผ ูไ้ตร้บัคดัเลอืก ในกรณ คีะแนนเทา่กนัใหผ้ ูท้ ีไ่ตค้ะแนนความรูค้วามสามารถของบคุคลท ีจ่ำเปน็  
หรอืเหมาะสมตอ่การปฏบิตังิานตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิากกวา่เปน็ผูใ้ตร้บัคดัเลอืก และถา้ไตค้ะแนน 
เทา่กนัอกี ใหผู้ไ้ตค้ะแนนทกัษะทีจ่ำเปน็หรอืเหมาะสมตอ่การปฏบิตังิานตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิากกวา่ 
เปน็ผูไ้ตรั้บคดัเลอืก
๑๑. การประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก

สำนกังาน.......................................................................... จะประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก
ตามลำดบัคะแนนทีไ่ต ้ โดยเรยีงลำดบัผูท้ ีไ่ตร้บัคะแนนเฉลีย่รวมสงูสดุเปน็ผูไ้ตร้บัคดัเลอืกไวในลำดบัแรก
และผู้ขืง่ไตรั้บคะแนนเฉล่ียรวมรองลงไป (สำรอง) จำนวน..........คน เพือ่เปน็การปอ้งกนักรณทีีผู่ไ้ตร้บัคดัเลอืก

Aมม่



ไมม่ารายงานตวั เพือ่ปฏบิตังิานฯ จะเรยีกผูผ้า่นการคดัเลอืกในลำดบัถดัไปทดแทน และเมือ่มผีูม้ารายงานตวั 
ปฏบิตัหินา้ทีแ่ลว้ ให้ถือว่าการคัดเลือกได้เสร็จส้ินสมบูรณ ์ การเรยีงลำดบัผูผ้า่นการคดัเลอืกดงักลา่วเปน็อนัยกเลกิ 
ในวันท่ี.............................. ณ สถานทีป่ดิประกาศของสว่นราชการ และทางเว็บไซต.์..............................................

(สว่นราชการสามารถระบชุอ่งทางอืน่  ๆ เพืม่เติม'ได้ ตามทีเ่หน็สมควร)
๑๒. การจดัทำขอ้ตกลงการจา้ง

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกจะตอ้งมาทำขอ้ตกลงการจา้งภายในวนัทีส่ำนกังาน............................................
กำหนดตามหนงัสอืแจ้ง

ประกาศ ณ วนัที.่..................................พ.ศ.......................

เอกสารหมายเลข to หน้า ๔

หมายเหตุ การกำหนดรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไจการดำเนินการจ้างเหมา 
เอกซนดำเนินงาน ของลำนักงานปลัดกระทรวงสืกษาธิการ
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แบบ บล. ๑
ใบสมคัรคดัเลอืกจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงาน

ตำแหนง่พนกังานจ้างปฏบิตังิาน.................................................
ฝา่ย/กลุม่...................................................................
สว่นราชการ..............................................................

สังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ซือ่....................................................................... ซ่ือสกุล........................................................................
สญัชาต.ิ.....................................  เชือ้ชาติ..................................................  ศาสนา............................................

๒. เกดิวนัที่............... เดอืน......................................พ.ศ............................  อายนุบัถงึวนัทีส่มคัร......................... ปี
๓. เลขประจำตวัประซาซน.....................................  ออก ณ สำนกังาน...............................................

วนัออกบตัร..................................................................วนับตัรหมดอาย.ุ..............................................................
ทีอ่ยูต่ามบตัรประจำตวัประซาซนเลขที่...................... หมูท่ี่.................... ถนน..................................................
แขวง/ตำบล...................................................................  เขต/อำเภอ..................................................................
จงัหวดั............................................................................

๔. ทีอ่ยูป่จ้จบุนัเลขที่......................หมูท่ี่...................ถนน....................................แขวง/ตำบล...............................
เขต/อำเภอ............................................. จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณย์ี.....................................
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................... โทรศพัทม์อืถอื.............................................................

๕. วฒุกิารศกึษา
สำเรจ็การศกึษาชัน้สงูสดุ............................................... สาขาวชิา......................................................................
จากสถานศกึษา.....................................................................................................................................................
วฒุกิารศกึษาทีใ่ซโ้นการสมคัร....................................... สาขาวชิา.......................................................................
จากสถานศกึษา.....................................................................................................................................................

๖. ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ.......................................................................................................

๗. ประวตักิารทำงาน □  ไมเ่คยทำงาน □  เคยทำงานในตำแหนง่
ซือ่หนว่ยงาน...................................................................................
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน..............ป.ี.............เดือน
สาเหตทุีอ่อก.....................................................................................

/ ๘. ขา้พเจา้..
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๘. ขา้พเจา้ ไดน้ำหลกัฐานมาประกอบการสมคัร ดงันี้
□  สำเนาวฒุกิารศกึษา □  สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน
□  สำเนาทะเบยีนบา้น □  สำเนาการเปลีย่นขือ่ -  ซ่ือสกุล (ถา้ม)ี
□  สำเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี □  สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
□  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ สำหรับตำแหน่งอ่ืน  ๆระบุ (ถา้ม)ี)
□  หนงัสอืรับรองการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี □  ใบรบัรองแพทย ์ ออกให้โม่เกิน ๑ เดือน
□  รปูถา่ย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. โดยถา่ยในคราวเดียวกนัไมเ่กิน ๖ เดือน

จำนวน................ รูป และไดล้งลายมอืซือ่กำกบัหลงัรูปถา่ยไว้แลว้

ทัง้นี ้สำเนาหลกัฐานทกุฉบบั ขา้พเจา้ไดร้บัรองสำเนาถกูตอ้งและลงลายมอืซือ่กำกบัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

ลายมอืซือ่........................................................... ผู้สมัคร
( ....................................................................................... )

สำหรับเจ้าหนา้ทีรั่บสมัคร
ย่ืนใบสมัครวันที่............... เดอืน...............................พ.ศ..................... เลขประจำตวัผูส้มคัร....................................
ไตต้รวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัรแลว้ ปรากฏวา่
□  มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศรบัสมคัร
□  ขาดคณุสมบตั ิ เนือ่งจาก......................................................................................................................................

ลงซือ่..............................................................
( ............................................................................................ )

ตำแหนง่.........................................................
วันที.่..............................................................

สำหรับผู้ควบคุมดูแลการรับสมัคร

ลงซือ่..............................................................
( ............................................................................................ )

ตำแหนง่.........................................................
วนัที.่..............................................................



เอกสารหมายเลข ๓

ประกาศสำนกังาน.............................................
เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏนิตังิาน

ตามทีส่ำนกังาน.................................................... .ไดป้ระกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเหมา
บรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏนิตังิาน ลงวันที่......................................... พ.ศ............................... โดยจะประกาศรายซือ่
ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการคดัเลอืก น้ัน

สำนกังาน.....................................................................จงึประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก
เพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏนิตังิาน และกำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการคดัเลอืก ดงันี ้

๑. รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้
๒. กำหนดใหม้กีารคดัเลอืก ในวันที่................................................. เวลา..........................................

๓. ระเบยีบวธิปีฏนิตัเิกีย่วกบัการคดัเลอืก ใหผู้ส้มคัรปฏนิตัดิงันี้
๓.๑ แตง่กายสภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม กลา่วคอื สภุาพสตร ี สวมเสือ่ กระโปรง 

หรอืกางเกง สวมรองเทา้ทุม้สน้ สภุาพบรุษุ สวมเสอื กางเกง โดยสอดชายเสือ่ไวใ้นกางเกง สวมรองเทา้ทุม้สน้ 
และประพฤตตินเปน็สภุาพซน

๓.๒ เปน็หนา้ทีช่องผูส้มคัรจะตอ้งทราบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
๓.๓ ตอ้งนำบตัรประจำตวัประซาซน หรอืบตัรเจา้หนา้ทีข่องรฐั ไปในวันทีค่ดัเลอืก หากไม่มี 

บัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการคดัเลอืกอาจพจิารณาไมอ่นญุาตใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืกกไ็ด้
๓.๔ เขา้รบัการคดัเลอืก โดยวธิกีาร..........................................................
๓.๕ หา้มนำเอกสาร ตำรา บันทึก โนต้ยอ่ใด  ๆ เครือ่งมอืและอปุกรณสีือ่สารอเิลก็ทรอนกิส ์

ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ เวน้แตว่สัดอุปุกรณทีีก่ำหนดใหน้ำเขา้หอ้งสอบได ้ และไดร้บัอนญุาตจากกรรมการหรอื 
เจา้หนา้ทีค่วบคมุการสอบ

๓.๖ ควรไปถงึสถานทีก่อ่นเริม่เวลาสอบไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ นาท ี แตจ่ะเขา้หอ้งสอบไดเ้มือ่ไดร้บั 
อนญุาตจากกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการสอบแลว้เทา่นัน้

๓.๗ ตอ้งเชือ่พงิ และปฏบิตัติามคำแนะนำของกรรมการหรอืเจา้หนา้ท ีค่วบคมุการสอบ
โดยเครง่ครดั

๓.๘ ผูเ้ขา้สอบไปถงึหอ้งสอบหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไปแลว้ ๓๐ นาท ี จะไมไ่ดร้บัอนญุาต 
ใหเ้ขา้สอบ เวน้แตม่เีหตผุลความจำเปน็และไดร้บัอนญุาตจากกรรมการ

๓.๙ ตอ้งเขา้สอบกบักรรมการตามทีเ่จา้หนา้ทีด่ำเนนิการสอบกำหนดใหเ้ทา่นัน้ 
๓.๑๐ เมือ่อยู่ในหอ้งสอบไมพ่ดูหรือตดิตอ่กบับคุคลภายนอก และไมอ่อกจากหอ้งสอบ เวน้แต ่

จะไดร้บัอนญุาตและอยูใ่บความดแูลจากกรรมการหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการสอบ
๓.๑๑ หลงัจากเขา้รบัการสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ไมพ่ดูหรอืตดิตอ่กบัผูเ้ขา้สอบอืน่ หรอืบคุคล 

ภายนอก หรือไม่ทำการใด  ๆ อนัเปน็การรบกวนแกผู่อ้ืน่
/ <£. ผู้ใดไม่ปฏบัิติ...



๔. ผูใ้ดไมป่ฏบิตัตามระเบยีบวธิปีฏนิตัเิกีย่วกบัการคดัเลอืก หรอืผูใ้ดทจุรติ หรอืพยายามทจุรติ 
อาจไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืก และคณะกรรมการดำเนนิการสอบจะพจิารณาสัง่งดการใหค้ะแนนกไ็ด ้

๖. ผูใ้ดไมม่าภายในกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว ถอืวา่สละสทิธแิละไมม่สีทิธเิขา้รบั

เอกสารหมายเลข {ท หน้า ๒

การคดัเลอืกครัง้นี้
๗. สำนกังาน................................

ตามสำดบัคะแนนทีไ่ด ้ในวันที่................................
เว็บไซต์......................................................................

.........................................จะประกาศรายซือ่ฟไ้ดร้บัการคดัเลอืก
....................... ณ สถานทีป่ดีประกาศของสว่นราขการ และทาง

ประกาศ ณ วนัที่....................... ........... พ.ศ.......................



รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏบิตังิาน 
แนบทา้ยประกาศสำนกังาน..................................................ลงวันท่ี............................................ พ.ศ...............

เอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๓

ลำดบัที่ เลขประจำดวัผูส้อบ ซ่ือ -  ซ่ือสกุล หมายเหตุ



เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศสำนกังาน.............................................
เร่ือง รายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเพือ่จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏนิตังิาน

ตามทีส่ำนกังาน.................................................... .ไดป้ระกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเหมา
บรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏบิตังิาน ลงวันที.่......................................................พ.ศ.................โดยจะประกาศรายซือ่
ผูผ้า่นการคดัเลอืกตามลำดบัคะแนนทีไ่ด ้ โดยเรยีงลำดบัผูท้ ีไ่ดร้บัคะแนนเฉลีย่รวมสงูสดุเปน็ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก
ไว้โนสำดับแรก และผู้ซ่ืงได้รับคะแนนเฉล่ียรวมรองลงไป (สำรอง) จำนวน............... คบ เพือ่เปน็การปอ้งกบักรณทีี่
ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกไมม่ารายงานตวั เพือ่ปฏบิตังิานฯ จะเรยีกผูผ้า่นการดดัเลอืกในลำดบัถดัไปทดแทน และเมือ่ม ี
ผูม้ารายงานตวัปฏบิตัหินา้ทีแ่ลว้ใหถ้อืวา่การคดัเลอืกไตเ้สรจ็สิน้สมบรุณ ี การเรยีงลำดบัผูผ้า่นการคดัเลอืกดงักลา่ว 
เปน็อนัยกเลกิ น้ัน

สำนกังาน...........................................................................ไดด้ำเนนิการคดัเลอืกเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
จงึประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ตามลำดบัคะแนนทีไ่ด ้ รายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ และให้
ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเดนิทางไปรายงาบตวัเพือ่จดัทำขอ้ตกลงการจา้งดว้ยตนเอง ณ ...........................................................
ในวันที.่................................................................เวลา.......................... น. โดยเตรยีมเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย

๑. บตัรประจำตวัประซาซน ตัวจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาหนา้สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ระบเุลขทีบ่ญัช)ี จำนวน ๑ ฉบับ
ในการนี ้หากผูไ้ดร้บัคดัเลอืกไมไ่ปรายงานตวัตามวนั เวลา และสถานที ่ ทีก่ำหนด และเอกสาร 

หลกัฐานทีต่อ้งใขใ้นวนัรายงานตวัตามขอ้ ๑ และ ข้อ ๒ ไมถ่กูตอ้ง หรือไม่ครบถ้วน จะถอืวา่ผูน้ัน้สละสทิธใินการ 
จา้งเหมาบรกิารเปน็พนกังานจา้งปฏบิตังิานครัง้นี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน

ประกาศ ณ วันที่............................................ พ.ศ......................

หมายเหตุ หากมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจำบวนหลายคน ให้ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ตำแหน่งละไม่เกิน ๓ คน 
โดยเรียงลำดับผู้ที่ไต้รับคะแนนเฉล่ียรวมสูงสุดเป็นผู้ไต้รับคัดเลือกไว้ในลำดับแรก และผู้ซ่ืงได้รับคะแนนเฉล่ียรวม 
รองลงไป(นลำดับ ต่อ  ๆกันไป (ลำรอง'ไม่เกิน ๒ คน) และหากมีกรณีคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่เห็นสมควร แต่จำบวบผู้ผ่าน 
การคัดเลือกจะต้องมากกว่าจำนวนตำแหน่งท่ีคัดเลือก และลำรองไม่น้อยกว่าจำนวนตำแหน่งท่ีคัดเลือก



บญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกเพีอ่จา้งเหมาบริการเปน็พนกังาบจา้งปฏบิตังิาน
แนบทา้ยประกาศสำนกังาน........................................................

ลงวันท่ี....................................... พ.ศ......................
ตำแหนง่.................................................................ปฏบัิติงานท่ี....................................................................

เอกสารหมายเลข ๙  หน้า ๒

สำคับท่ี เลขประจำควัสอบ ซ่ือ -  ซ่ือสกุล หมายเหตุ
๑ ลำดับท่ี ๑ เป็นผู้1ด้รับการดัดเลือก
๒ ลำรองลำดับท่ี ๑
๓ ลำรองลำดับท่ี ๒



เอกสารหมายเลข ๕

ขอ้ตกลงการจา้งเลขที.่................./.

ขอ้ตกลงการจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงาน
สว่นราชการ.........................................................

สังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอ้ตกลงการจา้งฉบบันี ้ทำขึน้ ณ สำนกังาน...............................................เลขที.่.......................
ถนน....................................................ตำบล/แขวง............................................ อำเภ อ/เขต....................................
จงัหวดั/กรงุเทพมหานคร................................ เมือ่วนัที.่............. เด อื น ................................ พ .ศ...................
ระหวา่งสำนกังาน.................................................................... โดย...........................................................................
ตำแหนง่......................................ผูแ้ทน/ ผูร้บัมอบอำนาจตามคำสัง่สำนกังาน........................................................
ลงวนัที่............... เดอืน................................... พ.ศ...................... ซึง่ตอ่ไปนีใ้นบนัทกึขอ้ตกลงการจา้งนีเ้รยีกวา่
“ผ ูว้ า่จา้ง” ฝา่ยหนึง่ กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... อาย ุ......................... ปี
เลขประจำตวัประขาซน....................................................อยูบ่ า้นเลขที.่.......................ซอย................................
ถนน...............................................แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ......................................
จงัหวดั/กรงุเทพมหานคร..............................รหสัไปรษณยี.์......................... โทรตพัท.ํ.........................................
เลขทีบ่ญัซเีงนิฝากธนาคาร..................................................... ซ ือ่บญัซ.ี...............................................................
ธนาคาร...................................................................................  ส าข า....................................................................
ซึง่ตอ่ไปนีใ้นขอ้ตกลงการจา้งนีเ้รยีกวา่ “ผูร้บัจา้ง” อกีฝา่ยหนึง่ ทัง้สองฝา่ยตา่งไดต้กลงรว่มกนัทำขอ้ตกลง 
การจา้งไวต้อ่กนั ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งปฏบิตังิาน ใหแ้กส่ำนกังาน...........................
โดยเปน็ผูร้บัจา้ง ดังต่อไปน้ี

n  ซือ่ตำแหนง่ พนกังานจา้งปฏบิตังิาน..............................................
n  ปฏบิตังิานทีฝ่า่ย/กลุม่......................................................................
n  คา่จา้งทีไ่ดร้บั ในอตัราเดอืนละ........................... บาท (.................................................... )

ข อ้ ๒. ผูร้บัจา้งมหีนา้ทีร่บัผดิซอบภาระงานตามลกัษณะงานทีผ่ ูว้า่จา้งกำหนดไวใ้นเอกสาร 
แนบท้ายข้อตกลงการจ้าง (ผนวก ก)

ในกรณทีีม่ปีญัหาวา่งานใดเปน็หนา้ทีก่ารงานตามขอ้ตกลงการจา้งนีห้รอืไม ่ หรอืกรณทีีม่ ี
ขอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้ความของขอ้ตกลงการจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงการจา้งใหส้ำนกังาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วินิจฉัย และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยั บ้ัน

ข้อ ๓. ผูว้า่จา้งตกลงจา้งผูร้บัจา้ง มกีำหนด.......... เดือน เริม่ตัง้แตว่นัที่........... เดอืน..................
พ.ศ............... และส้ินสุดในวันท่ี.............เดอืน.........................พ.ศ............... โดยตอ้งมาปฏบิตังิาน ดงันี้

(๑) ผูร้บัจา้งตอ้งมาปฏบิตังิานประจำทีฝ่า่ย/กลุม่...........................................................
สว่นราซการ.......................................................................สงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

(๒) กำหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามรายละเอยีดแนบทา้ยขอ้ตกลง
การจา้ง (ผนวก ข)

(๓) กรณไีมส่ามารถปฏบิตังิานไต้ตามปกต ิ ผูว้า่จา้งมสีทิธคิดิคา่ปรบัตามขอ้ ๗.

/ขอ้ ๔. เอกสา



เอกสารหมายเลข ๕ หน้า to

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายท้ายข้อตกลงการจ้างดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงการจ้างน้ี
(๑) ผนวก ก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จำนวน...... ......หน้า
(๒) ผนวก ข กำหนดระยะเวลาการมาปฏบิติังาน จำนวน...... ......หน้า
(๓) ผนวก ค แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน...... ......หน้า
(๔) ผนวก ง สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน...... ......หน้า
(๔) ผนวก จ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน...... ......หน้า

ข้อ ๔. ผูว้า่จา้งตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบั คา่จา้งและคา่ตอบแทน ดงันี ้
(๑) คา่จา้ง

๏  ผูว้า่จา้งจะจา่ยคา่จา้งเปน็งวด  ๆ ละ ๑ เดือน ตามคา่จา้งทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลง 
การจา้ง หรอืตามทีก่ำหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ ซึง่ไดร้วมคา่ภาษอีากรใด  ๆ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวงไวแ้ลว้ (ลา้ม)ี 
โดยจะจา่ยใหภ้ายในวนัท ี ่ ๕ ของเดอืนถดัไป เมือ่ผูร้บัจา้งไดท้ำงานในหนา้ทีม่ผีลสำเรจ็ของงานครบลว้น 
สมบรูพในเดอืนนัน้  ๆ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดต้รวจรบัมอบงานจา้งเรยืบรอ้ยแลว้ หากเดอืนแรก 
และเดอืนสดุทา้ยมกีารปฏบิตังิานไมเ่ตม็เดอืนตามปฏทินิใหค้ดิคา่จา้งเปน็รายวนัโดยใหค้ำนวณจากอตัราคา่จา้ง 
ทีจ่า่ยเปน็รายเดอืน หารด้วยจำนวนวันในเดือนน้ัน โดยไม่นับเศษทศนิยม 

(๒) คา่ตอบแทน
๏  ในกรณที ีม่คีวามจำเปน็ทางราชการทีต่อ้งใหผู้ร้บัจา้งเดนิทางไปปฏบิตังิาน 

ตา่งอำเภอ หรอืตา่งจงัหวดั โดยพกัคา้งคนืหรอืไมไ่ดพ้กัคา้งคนื ใหผู้ร้บัจา้งเบกิจา่ยคา่ไขจ้า่ยในการเดนิทาง 
ดงักลา่วไดด้งันี้

►  กรณเีดนิทางไป -  กลับ ทีไ่มไ่ดพ้กัคา้งคนื และปฏบิตังิานไมถ่งึ ๒๔ ช่ัวโมง 
(รวมระยะเวลาการเดนิทาง) ส่วนท่ีไม่ถึงน้ันนับได้เกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหส้ว่นราชการผูว้า่จา้งจา่ยคา่จา้งเพิม่ใหก้บั 
ผูร้บัจา้งอกี ๑ วัน แตห่ากนบัระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ ๑๒ ช่ัวโมง แตเ่กนิ ๖ ช่ัวโมง ข้ึนไป ใหส้ว่นราชการผูว้า่จา้ง 
จา่ยคา่จา้งเพิม่ใหก้บัผูร้บัจา้งครึง่วนั

►  กรณ เีดนิทางไปปฏบิตังิานและจำเปน็ตอ้งพกัคา้งคบื ใหส้ว่นราชการ 
ผูว้า่จา้งจา่ยคา่จา้งเพิม่และคา่เชา่ทีพ่กัใหก้บัผูร้บัจา้ง ดงันี้

^  จา่ยคา่จา้งเพ ิม่  ๑ วัน เมือ่ปฏบิตังิาน ๒๔ ช่ัวโมง ลา้ไมถ่งึ ๒๔ ช่ัวโมง 
หรอืเกนิ ๒๔ ช่ัวโมง สว่นทีไ่มถ่งึหรอืเกนิ ๒๔ ชัว่โมงนัน้นบัไดเ้กนิ ๑๒ ชัว่โมง ใหค้ดิเปน็ ๑ วัน ลา้ไมเ่กนิ 
หรือ ๑๒ ช่ัวโมงพอดี ใหดั้ดทิง้

^  คา่เชา่ทีพ่กั กรณเีบกิในลักษณะจ่ายจริง (มีใบเสร็จรับเงิน) ใหเ้บกิไดเ้ทา่ที ่
จ่ายจริงไม,เกนิอตัรา๑,๔๐๐บาท: วนั : คนกรณหีอ้งพกัคนเดยีวและไมเ่กนิอตัรา๘ ๔ ๐ บ าท : วนั : คบ 
กรณหีอ้งพกัคู่

คา่เชา่ทีพ่กั กรณเีบิกในลักษณะเหมาจ่ายให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา๘๐๐บาท :
วนั:คน

อตัราคา่จา้งเพิม่ คา่เชา่ทีพ่กั ให้อ้างอิงจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ และ'ท่ีแก้ไขเพิม่เติม และระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และท่ีแล้ไขเพ่ิมเติม ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ระดบัปฏบิตังิาน 
และหากส ่วนราซการม ีงบประมาณ จำก ัด ส่วนราขการผู้ว ่าจ้างสามารถกำหนดอัตราค่าท ี่พ ักท ั้งลักษณะจ่ายจริง 
ตามความเหมาะสมทีแ่ตกตา่งไปจากทีก่ำหนดขา้งดน้ได ้ แตต่อ้งไมเ่กนิอตัราทีก่ำหนดไว้ดงักลา่ว

/ ๏  ใบกร



๏  ในกรณ ที ีม่ คีวามจำเปน็ทางราชการท ีต่อ้งใหผ้ ูร้บัจา้งปฏบิตังิานเพ ิม่ เตมิ  
นอกเหนอื จากวนั เวลาทีก่ำหนดไวใ้นขอ้ ๔. (๒) ผูว้า่จา้งจะจดัทำบนัทกึจา้งเพิม่เตมิขอ้ตกลงการจา้ง เพือ่ให ้
ครอบคลมุการปฏบิตังิานเปน็ครัง้  ๆ ไป และใหผู้ร้บัจา้งเบกิจา่ยคา่ตอบแทนของงานทีป่ฏบิตัเิพิม่ดงักลา่วไต ้
ดงันี้

►  วนัทำการปกต ิ นอกเวลาราชการ ใหค้ดิคา่จา้งไตไ้มเ่กนิวนัละ ๔ ช่ัวใมง
ในอัตราชัว่โมงละ ๔๐ บาท

►  วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น 
วันหยุดราชการ ให้คิดค่าจ้างไต้ไม่เกินวันละ ๗ ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ ๔๐ บาท

๏  ในกรณสีว่นราชการผูว้า่จา้งเปน็ผูจ้ดัการแกอบรม จดัอาหารบางมือ้ในระหวา่ง 
การแกอบรม ใหห้กัคา่จา้งเพิม่ทีค่ำนวณไตใ้นอตัรามือ้ละ ๑ ใน ๓ ของอตัราคา่จา้งเพ ิม่ตอ่วนั ตามระเบยีบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการแกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และท่ีแกํไขเพ่ิมเติม

๏  ใน กรณ ผี ูร้บัจา้งไดร้บัมอบห มายจากสว่น ราชการผ ูว้ า่จา้งให เ้ขา้รบัการ 
แกอบรม ช่ึงส่วนราชการของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด ใหผู้รั้บจ้างสามารถเบกิคา่ใชจ่้ายระหว่างการเข้ารับการแกอบรม 
จากโครงการทัง้นีใ้หถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการอนมุตัใิหเ้ดนิทางไปราชการและการจัด 
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี สร ๑๐๐๔/ว ๔๐๙ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ 
๒๔๒๔ กำหนดให้อำนาจปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติให้จัดการแกอบรม กรณมีีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

ทัง้นี ้ ผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้ โดยผูว้า่จา้งจะเปน็ผูห้กัไว ้ ณ ทีจ่า่ย
ข้อ ๖. ผูว้า่จา้งจะทำการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งตามทีผู่ว้า่จา้งกำหนด (ผนวก ค) 

โดยผลการประเมนิเปน็ประการใด ใหถื้อเปน็ทีสุ่ด
ข้อ ๗. การคดิคา่ปรบั ผู้รบัจ้างตกลงใหค้ดิคา่ปรับ ดงันี้

(๑) กรณท่ีีผู้รับจ้างมาทำงานไม่ครบตามข้อตกลงการจ้างในวันใด ผูร้บัจ้างยอมใหผู้ว่้าจา้ง 
หกัเงนิคา่จา้งทีจ่ะจา่ยใหส้ำหรบัเดอืนนัน้  ๆ ตามจำนวนวนั หรอืจำนวนชัว่โมงทีช่าดงาน แลว้แตก่รณ ี ทัง้นี ้
ในการคำนวณใหถ้อืวา่หนึง่เดอืนมจีำนวนวนัตามปฏทินิ และหน่ึงวันมี ๗ ช่ัวโมงทำงาน

(๒) กรณทีีผ่ ูร้บัจา้งมาทำงานสายหรอืเลกิงานกอ่นเวลาทีก่ำหนด อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
เกิน ๓๐ นาท ี แตไ่มเ่กนิครึง่หนึง่ชองเวลาทีต่อ้งทำงานในวันหนึง่  ๆใหห้กัคา่จา้งเปน็รายชัว่โมง โดยคำนวณจาก 
อตัราคา่จา้งทีจ่า่ยเปน็รายเดอืน หารดว้ยจำนวนวนัในเดอืนนัน้ หารดว้ยจำนวน ๗ ช่ัวโมง และคณูดว้ยจำนวน 
ชัว่โมงทีม่าสายหรอืเลกิงานกอ่นเวลาทีก่ำหนด เศษของช่ัวโมงคิดเป็นหน่ึงช่ัวโมง

(๓) กรณไีมม่าปฏบิตังิานทัง้วนั หรอืมาสาย หรอืเลกิงานกอ่นเวลาทีก่ำหนดเกนิกวา่ 
คร่ึงหน่ึงชองเวลาท่ีต้องทำงานในวันหน่ึง  ๆ ถือว่าเป็นการหยุดงานหรือชาดงาน ใหห้กัคา่จา้งเปน็รายวนั โดยคำนวณ 
จากอตัราคา่จา้งทีจ่า่ยเปน็รายเดอืน หารดว้ยจำนวนวนัในเดอืนนัน้ คูณด้วยวันท่ีไม,มาปฏบิตังิาน

(๔) กรณผีูร้บัจา้งหยดุงานในวนัทำการตอ่เน ือ่งกบัวนัหยดุประจำสปัดาห ์ วนัหยดุ 
ตามประเพณ ี หรอืวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้ปน็วนัหยดุราชการจนถงึวนัทำการถดัไปใหค้ดิคา่ปรบัตอ่เนือ่ง 
ในอตัรารายวนั

(๗) การหกัคา่จา้ง ผูร้บัจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัคา่จา้ง ตามขอ้ (๑) -  (๔)
ข้อ ๘. การบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้ง

(๑) การบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้งโดยผูว้า่จา้ง

เอกลารหมายเลข ๕ หน้า {ท

/ ๏  ผว้า่จา้ง...

/



เอกสารหมายเลข ๕ หน้า ๔

๏  ผูว้า่จา้งมสีทิธบิอกเลกิขอ้ตกลงการจา้งได ้ ถา้ผ ูว้ า่จา้งเหน็วา่ผ ูร้บัจา้งมไีด ้
ปฏบิตังิานดว้ยความชำนาญ หรอืดว้ยความเอาใจใสใ่นวชิาชพีของผูร้บัจา้งเทา่ทีพ่งีคาดหมายไดจ้ากผูร้บัจา้ง 
ในระดบัเดยีวกบั หรอืมไีดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงการจา้ง และเงือ่นไขทีก่ำหนดในขอ้ตกลงการจา้ง ในกรณเีซน่นี ้
ผูว้า่จา้งจะบอกกลา่วเปน็หนงัสอืแกผู่รั้บจา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้รับแจ้งการบอกกลา่วเปน็หนงัสอืนัน้แล้ว ผูร้บัจา้งตอ้ง 
หยุดปฏิบัติงาน และดำเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีฃ้ึนระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้มากท่ีสุด

๏  ผ ูว้ า่จา้งอาจมหีนงัสอืบอกกลา่วใหผ้ ูร้บัจา้งทราบลว่งหนา้เม ือ่ใดกไ็ดว้า่ 
ผูว้า่จา้งมเีจตนาทีจ่ะระงบัการปฏบิตังิานทัง้หมด หรอืแตบ่างสว่น หรอืจะบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้ง ในกรณ ี
การบอกเลิกข้อตกลงการจ้างดังกล่าว จะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นบัจากวันทีผู้่รับจ้างได้รับแจ้งเปน็หนงัสอื 
บอกกลา่วนัน้ หรอือาจเรว็กวา่หรอืขา้กวา่กำหนดเวลานัน้กไ็ด ้ แลว้แตจ่ะทำความตกลงกนั เมือ่ผูร้บัจา้งไดร้บั 
หนงัสอืบอกกล่าวนัน้แล้ว ผูร้บัจา้งตอ้งหยดุปฏบิตังิาน และดำเนนิการทกุวถิทีางเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยใด  ๆ ทีอ่าจม ี
ในระหว่างการหยดุปฏบิตังิานนัน้ใหม้ากทีส่ดุ

๏  ผ ูว้ า่จา้งมสีทิธบิอกเลกิขอ้ตกลงการจา้งไดโ้ดยฝา่ยเดยีว กรณที ีผ่ ูร้บัจา้ง 
ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ชองทางราชการ รวมทัง้เอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงการจา้งชองผูร้บัจา้ง 
ในการประพฤตปิฏบิตัตินในขณะทีร่บัจา้งตามขอ้ตกลงการจา้ง

(๒) การบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้งโดยผูร้บัจา้ง
ในกรณ ที ีผ่ ูร้บัจา้งมเีจตบาท ีจ่ะบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้งกอ่นครบระยะเวลา 

ท่ีกำหนดไว้ในข้อตกลงการจ้าง ผู้รับจ้างตอ้งมหีนงัสอืบอกกลา่วใหผู้ว่้าจ้างทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๗ วันทำการ 
โดยระบรุายละเอยีดถงึสาเหตแุละเหตผุลในการขอเลกิขอ้ตกลงการจา้ง ลา้ผ ูว้ า่จา้งเหน็วา่การบอกเลกิ 
ขอ้ตกลงการจา้งดงักลา่วมเีหตอุนัสมควร และไมท่ำใหร้าชการเสยีหาย ผูว้า่จา้งมสีทิธใิหบ้อกเลกิขอ้ตกลง 
การจา้งได้

ข้อ ๙. สทิธเิมือ่มกีารบอกเลกิขอ้ตกลงการจา้ง
เมือ่มกีารบอกเลิกขอ้ตกลงการจ้างตามข้อ ๘. ผูว้า่จา้งจะชำระคา่จา้งตามสว่นทีเ่ปน็ธรรม 

และเหมาะสมทีก่ำหนดในขอ้ตกลงการจา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้ง โดยคำนวณตัง้แตว่นัท ีผ่ ูว้ า่จา้งชำระคา่จา้งครัง้ 
สดุทา้ยจนถงึวนับอกเลกิขอ้ตกลงการจา้ง รวมทัง้คา่ตอบแทนการทำงานทีจ่า้งนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการค่าใชจ่้ายในการผีเกอบรมซึง่ผูว่้าจ้างยังมไีด้ชำระใหแ้กผู้่รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๐. การสนิสดุขอ้ตกลงการจา้ง
(๑) ครบกำหนดตามขอ้ตกลงการจา้ง 
(๒) ผูร้บัจา้งลาออก
(๓) ผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงการจา้ง
(๔) ผู้รับจ้างไม,ผา่นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
(๕) ผูร้บัจา้งเปน็หรอืเคยเปน็บคุคลลม้ละลาย
(๖) ผูร้บัจา้งเปน็ผูท้ิง้งานกบัราชการ
(๗) ผูร้บัจา้งกระทำความผดิอาญาโดยมคีำพพิากษาใหจ้ำคกุ
(๘) ผูร้บัจา้งหยดุงานตดิตอ่กนัเกนิ ๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๙) สว่นราชการผูว้า่จา้งหมดความจำเปน็ในการจา้ง
(๑๐) สว่นราชการไดร้บัการจดัสรรอตัราขา้ราชการหรอืพนกังานราชการในคำแหบง่ 

ทีม่ลีกัษณะงานเชน่เดยีวกนักบัผูร้บัจา้ง ซึง่ไดส้รรหาขา้ราชการหรอืพนกังานราชการไปคำรงตำแหนง่ดงักลา่ว 
และไดไ้ปรายงานตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ให เ้ลกิจา้งเม ือ่ส ิน้สดุขอ้ตกลงการจา้ง ทัง้น ี ้ หากมจีำนวนผูร้บัจา้ง

/ทีม่ลีกัษ!
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ทีม่ลิกัษณะงานเซน่เดยีวกนักบัตำแหนง่ทีส่รรหาขา้ราชการไปตำรงตำแหนง่ในสว่นราชการมากกวา่จำนวน 
ขา้ราชการทีส่รรหาได ้ใหผู้ว้า่จา้งพจิารณาเลกิจา้งผูร้บัจา้งทีม่ผิลการประเมนิผลการปฏบิตังิานตํา่สดุเรยีงไป 
ตามลำดบัจนครบตามจำนวนทีส่ว่นราชการไดร้บัการบรรจขุา้ราชการหรอืพนกังานราชการไปดำรงตำแหนง่ 
ตามผลการสรรหา โดยยดึหลกัความเปน็ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(๑๑) เหตอุืน่ใดทีค่ณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๑๑. หากผูรั้บจ้างละทิง้งานกอ่นครบกำหนดเวลาตามข้อ ๓. หรือปฏบิตังิานใด  ๆ จนเปน็เหต ุ

ใหเ้กดิความเสยืหายแกผู่ว้า่จา้ง ในระหวา่งอายขุอ้ตกลงการจา้ง ผูร้บัจา้งยนิยอมชดใชค้า่เสยีหายใหผู้ว้า่จา้ง 
ทกุประการภายในกำหนดเวลาทีผู่ว้า่จา้งเรยีกรอ้งใหซ้ดใช ้และยนิยอมใหส้ว่นราชการหกัคา่จา้งหรอืเงนิอืน่ใด 
ทีผู่ร้บัจา้งมสิทิธไิดร้บัจากผูว้า่จา้งเปน็การซดใชค้า่เสยีหายได ้ เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากเหตสุดุวสิยั

ข้อ ๑๒. ผูว้า่จา้งจะแตง่ตัง้ผูแ้ทนหรอืกรรมการตรวจรบัพสัดไุวป้ระจำ ณ ท ีท่ ำการจา้ง 
ในเวลาท ีผ่ ูร้บัจา้งเตรยีมการ หรอือยูร่ะหวา่งกำลงัทำงานจา้ง บคุคลดงักลา่วมสิทิธจิะเขา้ไปตรวจงานได ้
ทกุเวลาและลงัปรบัปรงุแกไ้ขเกีย่วกบังานจา้ง เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลงการจา้ง

ข้อ ๑๓. ตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงการจา้ง ใหผู้ร้บัจา้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
กำกบัดแูลชองหวัหนา้สว่นราชการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากหวัหนา้สว่นราชการ

ข้อ ๑๔. ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตังิานใหก้บัผูว้า่จา้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดว้ยความชือ่สตัย ์ สุจริต 
และตัง้ใจปฏบิตังิานอย่างเตม็กำลังความสามารถของตบ โดยแสวงหาความรู้และทกัษะเพิม่เติมหรือกระทำการใด  ๆ
เพือ่ใหผ้ลงานในหนา้ทีม่คิณุภาพดชีืน้ ทัง้นี ้ต้องรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของราชการ

ข้อ ๑๔. ผูร้บัจา้งตอ้งใหข้อ้มลู หรอืใหค้ำแนะนำ หรอืใหค้วามรว่มมอืกบัผูม้าตดิตอ่หรอื 
ผูร้บับรกิารทัง้ภายในและภายนอกสว่นราชการในภารกจิงานทีร่บัผดิชอบ

ข้อ ๑๖. ผูร้บัจา้งตอ้งประสานและสรา้งความสมัพนัธ ์ ความเขา้ใจท ีด่กีบัผ ูม้าตดิตอ่หรอื 
ผูร้บับรกิารทัง้ภายในและและภายนอกสว่นราชการ

ข้อ ๑๗. ผ ูร้บัจา้งตอ้งวางแผนปฏบิตั งิานตามขอ้ตกลงการจา้งให เ้ปน็ไปตามเป า้หมาย 
และผลลัมฤทธ้ีทีก่ำหนด

ข้อ ๑๘. ผูร้บัจา้งจะเอางานทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่สว่นใดแหง่ขอ้ตกลงนีไ้ปใหผู้อ้ืบ่รบัจา้งชว่ง
ไมใต้

ข้อ ๑๙. ผูร้บัจา้งตกลงจะไมเ่ปดิเผย หรอืนำไปใชป้ระโยชนไ์มว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
เพือ่ประโยชนช์องตนเองหรอืผูอ้ืน่ ชืง่ขอ้มลูหรอืเอกสารใด  ๆ ไมว่า่จะเปน็บนัทกึหรอืจดัเกบ็ในรปูแบบใด 
ของผูว้าจา้งทีผู่ร้บัจา้งไดร้บัจากการปฏบิตังิาน เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

ข้อ ๒๐. ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบในความสญูเสยีหรอืความเสยีหายชองผูว้า่จา้งทีเ่กดิจากการที ่
ผูร้บัจา้งประพฤตมิชิอบ ฉ้อฉล ไมส่จุริต ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายท ีก่ำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบชองผูร้บัจา้ง หรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ 
ทีช่อบดว้ยกฎหมายของผูว้า่จา้ง หรือไม่ปฏบิติัตามข้อตกลงใด  ๆ ทีร่ะบใุนขอ้ตกลงการจา้งนี้

ข้อ ๒๑. ผู้รับจ้างมฐิานะเปน็ผูรั้บจ้างทำของตามพระราชบญัญตักิารจัดชือ้จัดจา้งและการบริหาร 
พสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๔๖๐ ผูร้บัจ้างไมอ่ยูใ่นภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัทีล่กูจา้งของสว่นราชการถอืปฏบิตั ิไมถ่อืเปน็ 
บคุลากรชองรฐัทีจ่ะมสิทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน ์ สวสัดกิารทีพ่งีไดร้บัจากทางราชการเซน่เดยีวกบัขา้ราชการ



พนกังานราซการ ลกูจา้ง หรอืบคุลากรอืน่ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารไดร้บั เวน้แตไ่ดก้ำหนด 
ไวใ้นขอ้ตกลงนี ้ เปน็เพยีงผูร้บัจา้งทำของจงึไมม่นีติสิมัพนัธก์บัรฐัในฐานะนายจา้งกบัลกูจา้งตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับท่ีจะต้องน่าส่งเงินสมทบ 
ในสว่นของผูว้า่จา้งเขา้กองทนุประกนัสงัคม แตห่ากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะรบัประโยชนข์องผูป้ระกนัตนกส็ามารถ 
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา ๔0 แห่งพระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อ ๒๒. ในระหวา่งอายขุอ้ตกลงการจา้งนี ้หากผูร้บัจา้งปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงการจา้งแลว้ 
ก่อใหเ้กดิผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม ่ใหล้ฃิสทิธึฃ๋องผลงานดงักลา่วเปน็กรรมสทิธึข๋องผูว้า่จา้ง

ข้อ ๒๓. การจา้งดงักลา่วขา้งตน้ ไม,ถอืเปน็การจา้งลกูจา้งของสว่นราขการ และไมถ่อืเปน็ 
การจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

ข้อ ๒๔. การตรวจรบังานของผูร้บัจา้ง จะตอ้งมคีณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุปน็ผูพ้จิารณา 
ผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งตามขอ้ตกลงนี้

ข้อ ๒๕. การตดิอากรแสตมบใัหเ้ปน็ไปตามประมวลกฎหมายรษัฎากร
ขอ้ตกลงการจา้งนีท้ำขึน้สองฉบบัมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนัและถกูตอ้งตรงกนัโดยทัง้สองฝา่ย 

ไตอ้า่น ตรวจสอบและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงการจา้งนีโ้ดยละเอยีดแลว้ จงึลงลายมอืซือ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน 
ตอ่หนา้พยาน ณ วัน เดอืน ปี ดงักลา่วขา้งตน้ และตา่งฝา่ยตา่งเกบ็รกัษาขอ้ตกลงนีไ้วฝ้า่ยละฉบบั
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ผนวก ก ลกัษณะงานทีป่ฏ,ิบติ
แนบทา้ยขอ้ตกลงการจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงาน เลขที่..................y.

สว่นราขการ.............................................................
ลังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสกืษาธกิาร 

***************

ตำแหนง่พนกังานจ้างปฏบิตังิาน 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

หมายเหตุ จากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
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ผนวก ข กำหนดระยะเวลาการมาปฏบิต้งิาน
แนบทา้ยขอ้ตกลงการจา้งเหมาเอกชนคำเนนิงาน เลขที่.................../.

สว่นราชการ.............................................................
สงักดัสำนกังานปลัดกระทรวงสืกษาธิการ

พ **#****#*#*#**

กำหนดระยะเวลาการมาปฏบิต้งิาน
(๑) วนัทำการปกต ิ วันจันทร์ถงึวันศุกร์
(๒) เวลาปฏบิตังิาน ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. (เวลาพกั ๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น.)
(๓) หากมีภารกิจงานเร่งด่วน ผู้วา่จา้งอาจพจิารณาดำเนนิการจ้างเพิม่ เพือ่ให้ผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาเกนิกว่าวันหรือเวลาทำการปกติ หรือวันหยุดประจำสปัดาห ์วนัหยดุตามประเพณ ีหรือวันท่ีคณะรัฐมนตรี 
มมีตใิหเ้ปน็วนัหยดุราชการไดต้ามทีเ่หน็สมควรโดยใหค้ำนงึถงึความคุม้คา่และประโยชนท์ีท่างราชการจะไดร้บั 
เปน็สำคัญ และกำหนดระยะเวลาการมาปฏบิติังาน ดังนี้

►  วนัหยดุประจำสปัดาหว์นัหยดุตามประเพณ  ี หรอืวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้ปน็ 
วันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น.)

►  วนัทำการปกต ิ (นอกเวลาราชการ) ตัง้แตเ่วลา ๑๖.๓๐ -  ๒๐.๓๐ น.
(๔) ผูร้บัจา้งตอ้งบนัทกึเวลาการมาปฏบิตังิานและกลบัจากปฏบิตังิานตามทีก่ำหนด เพือ่ให ้

ผูว้า่จา้งตรวจสอบการปฏบิตังิานได้
(๔) กรณไีมส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามปกต ิ ผูว้า่จา้งมสีทิธคิดิคา่ปรบัตามขอ้ ๗.

ผู้รับจ้าง
n  ปฏบิตังิานตามกำหนดระยะเวลาวนัทำการปกต ิ
n  ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการวนัทำการปกติ
n  ปฏบิตังิานวนัหยดุประจำสปัดาห ์วนัหยดุตามประเพณ ี หรือวันทีค่ณะรัฐมนตรีมมีติ 

ใหเ้ปน็วนัหยดุราชการ 
n  อ ืน่ๆ(ถา้ม )ี

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ผู้ว่าจ้างอาจมีคำลี่'งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติงาน 
และผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำล่ีงฃองผู้ว่าจ้าง โดยถือเป็นการกำหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
การจ้างนี้



เอกสารทมายเลข ๕ ทบ์า ๙
ผนวก ค แบบประเมนิผลการปฏนิตังิาน

แนบทา้ยจอ้ตกลงการจา้งเหมาเอกขนดำเนนิงาน เลขที่.................. /.
สว่นราขการ.............................................................

สงักดัสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
***************

ซือ่ผูร้บัการประเมนิ.......................................................ตำแหนง่พนกังานจา้งปฏบิตังิาน........................................
ฝา่ย/กลุม่.............................................................สว่นราชการ...................................................................................
สงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อตัราคา่จา้ง........................................................................บาท/เดอืน
วนัเริม่ตน้การจา้ง............................................................ วนัสิน้สดุการจา้ง...............................................................
ประเมนิผลการปฏบิต้งิาน งวดท ี่........ ระหวา่งวนัที่........................................ ถงึวันที.่...........................................

ท่ี รายการประเมนิ คะแนนประเมิน คะแนน
เต็ม หมายเหตุ

๕ (ร! ๓ ๒ ๑
๑ ปริมาณผลงาน (พจิารณาเปรยีบเทยีบกบั 

เปา้หมายผลงาน ข้อตกลงหรือมาตรฐานงาน)
๑๐๐ • ผูผ้า่นการประเมนิ 

ผลการปฏบิตังิาน
ต้องได้คะแนนไม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ ๖๐
• เกณฑ์การให้คะแนน
๕ = สูงกว่าเป้าหมายมากท่ีสุด 
๔ = สูงกว่าเป้าหมายมาก 
๓ = ตรงตามเป้าหมาย 
๒ = ตรกว่าเป้าหมายมาก 
๑ = ต่ํากว่าเป้าหมายมากท่ีสุด

๒ คณุภาพผลงาน (พจิารณาจากความถกูตอ้ง 
ความสมบูรณ์ ความปราณตี ความละเอยีด 
รอบคอบ หรือคณุภาพอืน่ )ๆ

๓ ความทนัเวลา (พจิารณาจากเวลาทีใ่ข ้
ปฏบิตังิานเปรียบเทยีบกบัเวลาทีก่ำหนดไว้ 
สำหรับการปฏบัิติงานหรือภารกิจน้ัน)

(ร! ผลลัมถุทธ้ีฃองงานท่ีปฏิบัติได้ (พจิารณาจาก 
ผลสัมถุทธ๋ึฃองผลงานเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน)

๕ การวางแผนและการจัดระบบงาน 
(พจิารณาจากความสามารถในการคาดการณ ์
การกำหนดกิจกรรมท่ีด้องทำก่อนหลัง 
วิธีปฏบิติังานทีเ่หมาะสม)

๖ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (พจิารณาจาก 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยเต็มใจ มุ่งม่ันทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
อุทศิเวลาในการปฏบิติังาน ยอมรับผลท่ีเกิด 
จากการทำงาน)

๗ ความสามารถในการปฏิบัติงาน (พจิารณาจาก 
ความรอบรู้โนงานเข้าใจเก่ียวกับงานในหน้าท่ี 
และงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถคิดวิเคราะห ์
เช่ือมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่าง  ๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน)

/ ๘. การตัดสินใจ



เอกสารหมายเลข ๕ หนา «๐

ท่ี รายการประเมนิ คะแนนประเมิน คะแนน
เดีม หมายเหตุ

๔ (ริ̂ ๓ ๒ ๑
๘ การตัดสินใจ (พจิารณาจากความรวดเรว็ 

และความถูกต้องในการตัดสินใจ การรับพิง 
และให้ผู้อ่ืนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ)

๙ ความคุ้มคา่ของการใชท้รัพยากร (พจิารณา 
จากความฟมุเพอิยใบการใชท้รัพยากร 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรท่ีใข้ 
กับผลผลิตของงาน)

๑๐ ความรูเ้กีย่วกบัภารกจิของตนเอง (พจิารณา 
จากความสามารถในการเรียนรู้งานในภารกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าใจกระบวนการ 
ข้ันตอนและผลท่ีเกิดจากงานนัน้  ๆ
การแสวงหาความรู้เพิม่เติมจากแหลง่ความรู้ 
ต่าง )ๆ

๑๑ การรักษาวินยั (พจิารณาจากการปฏนิตัติน 
ตามระเบยีบแบบแผนของทางราขการ 
จรรยาบรรณ การปฏินติัตามหลักเกณฑ ์
และเง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบติังาน 
การประพฤติตนในการเคารพ กฎ ระเบยีบ 
และกฎหมายต่าง  ๆ ท่ีใข้ในการปฏิบัติงาน)

๑๒ มนุษยสัมพันธ์ (พจิารณาจากการรกัษา 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
การสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับผู้รับบริการ)

๑๓ การให้ความร่วมมือ (พจิารณาจากการให ้
ความชว่ยเหลอืผู้ร่วมงาน การแลกเปล่ียน 
ความคิดกับผู้อ่ืน)

๑๔ ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์
(พจิารณาจากการยบัยัง้ชัง่ใจ มีสติ มีสมาธิ 
ในการทำงาน)

๑๔ ความคิดรืเร่ิมสร้างสรรคในการพัฒนางาน 
(พจิารณาจากการคิดด้นวิธีการทำงานใหม ่  ๆ
หรือเพิม่ประสิทธิภาพ พฒันา แก้ไขบีญหา 
ในการทำงานให้ดีข้ึน)

๑๖ พฤติกรรมการในการปฏิบัติงาน (พจิารณา 
จากกริยิา วาจา ความสุภาพ เรยีบรอ้ย)

/ ๑๗. ความไว้วางใ



เอกศารหมายเลข <t หน้า ๑๑

ท ี่ รายการประเมิน คะแนนประเมิน คะแนน
เต็ม หมายเหตุ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑๗ ความไว้วางใจ (พจิารณาจากการปรับตวั 

ในการปฎิ,บตงานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป)

<3)£งิ> ความมจิีตมุง่บริการ (พจิารณาจาก 
ความเต็มใจในการตอบข้อขักถาม ให้ข้อมูล 
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดขอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย)

๑๙ ความซือ่สตัย ์ สุจริต (พจิารณาจากความ 
ตรงตอ่เวลา ต่อหนา้ที ่ไม่ทจุริต คดโกง 
ลำเอยีง ยนืหยดัในลีง่ทีถ่กูตอ้ง รู้จัก 
แยกแยะประโยซนส้ว่นตวัและสว่นรวม)

๒๐ บคุลกิภาพ (พจิารณาจากการแตง่กาย 
ดว้ยความสภุาพ เรยีบรอ้ย ตามกาลเทศะ)

คะแนนท่ีได้
คิดเป็นร้อยละ

ความเห็บของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
□  ผา่น □  ไม่ผ่าน

ลงซือ่.................................................... กรรมการ

วนั ท ี่.....................................................

ลงซือ่........................... .......................... กรรมการ ลงซือ่.......................... .......................... กรรมการ
(......................................................) (......................................................)

วนั ท ........................... วนั ท ...........................

ความเห็บของผู้ว่าจ้าง
□  เหน็ดว้ยกบัการประเมนิขา้งตน้ □  มคิวามเหน็แตกตา่งจากการประเมนิขา้งดน้ ดงันี้

ลงซ่ือ.......................................................ผูว้า่จา้ง

วนท........................................... ............

หมายเหตุ หากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวนมากกว่าในแบบฟอร์มน้ี1ห้พิมพ์เพ่ิมเติมได้ตามความเป็นจริง



ใบเสนอราคาจา้งเหมาเอกขนคำเนนิงาน
ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงาน.................................................

ฝ่าย/กลุ่ม............................................................
ส่วนราชการ..............................................................

สังกัดสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่........................................................ .

เอกสารหมายเลข ๖

๑. ซือ่.............................................................................ซ่ือสกุล....................................................
สญัฃาติ......................................  เชือ้ชาต.ิ..................................................ศาสนา................

๒. เกดิวนัที.่.............เดอืน................................... พ.ศ........................อายนุบัถงึวนัทีเ่สนอราคา
๓. เลขประจำตวัประชาชน.............................................. ออก ณ สำนกังาน.........

วนัออกบตัร................................................................. วนับตัรหมดอาย.ุ............
ทีอ่ยูต่ามบตัรประจำตวัประซาซนเลขที.่...................... หมูท่ี่.................... ถนน
แขวง/ตำบล................................................................. เขต/อำเภอ....................
จงัหวดั............................................................................

๔. ทีอ่ยูป่จ้จบุนัเลขที.่.....................หมูท่ี.่.................ถนน..................................... แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ.............................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณยี.์...
หมายเลขโทรศพัท์......................................................... โทรศพัทม์อืถอื..............................

๔. วฒุกิารศกึษา
สำเรจ็การศกึษาชัน้สงูสดุ................................................ สาขาวชิา...
จากสถานศกึษา....................................................................................
วฒุกิารศกึษาทีใ่ซไ้นการสมคัร......................................... สาขาวชิา
จากสถานศกึษา....................................................................................

๖. ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ

. ป ี

๗. ประวตักิารทำงาน □  ไมเ่คยทำงาน □  เคยทำงานในตำแหนง่
ซือ่หนว่ยงาน...................................................................................
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน.....................ป ี.................. เดือน
สาเหตทุีอ่อก.....................................................................................

/ ๘. ขอเสนอ...



๘. ขอเสนอราคาจา้งเหมาบรกิารเพือ่ปฏบิตังิาน ณ สำนกังาน...............................................................................
สงักดัสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร มรีะยะเวลาการทำงาน...........................ปี

๙. เริม่ตัง้แต.่............................................................................. ถงึ.............................................................................
ในอตัราคา่จา้ง...................................บาท/เดอืน (ตวัอกัษร)...............................................................................
รวมเปนีเงินทัง้สนิ............................ บาท (ตวัอกัษร)...........................................................................................

๑๐. ขา้พเจา้ไดน้ำหลกัฐานมาประกอบการพจิารณา ดงันี้
□  สำเนาวฒุกิารศกึษา □  สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน
□  สำเนาทะเบยีนบา้น □  สำเนาการเปลีย่นซือ่ -  ซ่ือสกุล (ถา้ม)ี
□  สำเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี □  สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
□  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบ้ตงานขับรถยนต์ ตำแหน่งอ่ืน  ๆระบุ (ถ้ามี))
□  หนงัสอืรับรองการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี □  ใบรบัรองแพทย ์ ออกไหไม่เกิน ๑ เดือน
□  รปูถา่ย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. โดยถา่ยในคราวเดียวกนัไมเ่กิน ๖ เดือน

จำนวน................ รูป และไดล้งลายมอืซือ่กำกบัหลงัรูปถา่ยไว้แลว้

ทัง้นี ้สำเนาหลกัฐานทกุฉบบั ขา้พเจา้ไดร้บัรองสำเนาถกูตอ้งและลงลายมอืซือ่กำกบัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

เอกสารหมายเลข ๖  หน้า to

ลงซือ่........................................................... ผูเ้สนอราคา
(...............  ................................... )



แบบสง่มอบงานจา้งเหมาเอกชนดำเนนิงาน
ส่วนราขการ.........................................................................

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที.่...................เดอืน.................................พ.ศ...............

เอกสารหมายเลข ๗

เรือ่ง สง่มอบงานจ้าง
เรยีน คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ตามท ีส่ำนกังาน............................................................................................... สงักดัสำนกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดจ้า้งขา้พเจา้ (น าย/น าง/น างส าว)........................................................................
ปฎบิตังาบในตำแหนง่พนกังานจา้งปฏบิตังิาน..........................................................................................................
ฝา่ย/กลุม่...............................................................................ตามขอ้ตกลงการจา้ง เล ข ท ี.่................../ ...................
ลงวนัท ี.่..................................................................................ระยะเวลาการจา้ง จำนวน................................เดอืน
ตัง้แตว่นัที.่......................................................................... ถงึวนัท ี.่.................................................................น้ัน

ในการนี ้ ขา้พเจา้ขอสง่มอบงานจา้ง งวดที.่...........ประจำเดอืน ............................................
มาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาตรวจรบัการจา้งตอ่ไป จกัขอบคณุยิง่

ขอแสดงความนบัถอื

(
ผูร้บัจ้าง

)

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างแนบเอกสารแบบรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างฯ (เอกสารหมายเลข ๘) ด้วย



เอกสารหมายเลข ๘

นบบรายละเอีย•การปฎิบัตังานจำงเหมาน)กรเบคำเป็บงาน
ล่า■ นราซการ___________ _______________________ เพ ์พ ้พำพ ิงาฟล•ทระพทงรทพฟ ้ทาร

ตำนพพ่m « ทนจำงปฎินํรงาน.._______________________ —  ฟ้าย/กลุ่ม.. --------------------------------------
ร่อ - สกุล------------------------ ---------------------- ------ ....

ง พ ร ..._______ งระจำเรอน____ ....---------------------- H.ft

ร วิน เรอนป็ รายละพ ํย•การงฐบร้งาน
จ ํ•รา 
ท่าอำง 

ท่อ1ทอน

«สการ1ดูพงาน เไนพํฌ รวน 
ล่าจำง 

นละ ฝ็นเ1ร่น
ลา่งรบั พ ิทงพ ลิอ หมายเหทอำนวน 

สันงาน
หน่วย

นบ
•นรนเทาง 
ไงราขทาร

ล่า๗า 
ร่ทัท

ท่าปฎน&จำน 
นอก1วรท

รวน 
เรนเหม

รวมจำบานพสัน

สงร่อ.
C -...

พ่รบจ่าง



เอกสารหมายเลข ๙

บนัทกึขอ้ความ
ส่วนราชการ................................................................ โทร.
ท ี ่ ศ ธ .................. / ....................  วันท ี่..................
เร่ือง ขออนมุตัจิา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน (เพ่ิมเติม)

..ภายใน

เรยีน ..........................................
ตามท่ีสำนักงาน.... 

ตามขอ้ตกลงการจา้งเลขที่.............
สำนกั/กลุม่/ฝา่ย 

ในการดำเนนิการเกีย่วกบั..............

.ได้ดำเนนิการจ้างเหมาเอกขนดำเนนิงาน 
..................... ความละเอยีดแจง้แลว้นัน้
................. ขอเรยีนวา่ ขณะนีม้ภีารกจิ

ซึง่มปีรมิาณงานเปน็จำนวนมาก ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาทำการปกตไิด ้ จึงมคีวามประสงค ์
ขออนมุตัจิา้งเหมาเอกซนดำเนนิงาน (เพิม่เตมิ) จากขอ้ตกลงการจา้งฉบบัดงักลา่วขา้งดน้ จำนวน.................ราย
ดังรายซ่ึอต่อไปน้ี

๑..................................................................
๒...........................................................................
๓................................................................

เพือ่ปฏบิตังิานนอกเวลาทำการปกต ิ โดยเริม่ปฏบิตังิานตัง้แตว่นัที่.......................................................... ถึงวับท่ี
............................................................................. เป็นเงินจำนวนท้ังสิน.............................................................. บาท
(.................................................................................. .)โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณประจำปี
แผนงาน...................................................................................................................................
กิจกรรม................................................................................................ งบ...............................
ทัง้นี ้จะเบกิจา่ยเงนิงบประมาณตามวนั เวลา ทีป่ฏบิติงิานจรงิ รายละเอยีดดงัผนวก ก ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
ดง้แนบมาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัิ

( .............................................................................)

ตำแหนง่.....................................................
วันที่.............................................

ความเห็บผู้บังคับบัญซาเหนือขึ้นไป ๑ ระคับ
□  เหน็สมควรอนุมัติ
□  เห็นสมควรไม่อนุมัติ

( ............................................................................. )
ดำแหบง่.................................................................

วนัที่...............................................

ความเห็นผู้นังคับบัญขาที่มีอำนาจอนุมัติ
□  อนุมัติ
□  ไม่อนุมัติ

( ............................................................................. )
ดำแหบง่.............................................................

วนัที.่.................................................

หมายเหตุ เมอผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจ้างและตรวจรับงานจ้างเซ่นเดียวกับการจ้างเวลาทำการปกติ 
ตามหลักเกณทํและวิธีการท่ีกำหนดต่อไป โดยไม่ต้องจัดทำข้อตกลงการจ้างฉบับใหม่


