ปัญหาการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ*1
นวลพรรณ พันธมาสน์**2
บทนา
ส่ว นราชการประกอบไปด้วย บุคลากรของรัฐ ซึ่งหมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน
ราชการ ตลอดจนลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามส่วน
ราชการต่างๆ ซึ่งส่วนราชการจะมีการกาหนดอัตรากาลังหรือตาแหน่งตามโครงสร้างหรือกรอบอัตรากาลัง
ของแต่ละหน่วยงาน โดยบุคลากรของรัฐของแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่หน่วยงานมอบหมาย ดังนั้น บุคคลากรของรัฐทุกๆ ตาแหน่งและทุกๆ ประเภท จึงมีความสาคัญใน
การสนับสนุนให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดาเนินงานของส่วนราชการให้
เกิดผลสาเร็จบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่เดิมนั้น เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้าง
เกษียณอายุ หรือมีตาแหน่งว่าง จะมีการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ หรือรับสมัคร
ลูกจ้างตามแต่กรณี แต่ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ที่เห็นชอบกับ
มาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ซึ่งมีสาระสาคัญให้ส่วนราชการยุบตาแหน่ง ข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ ลูกจ้างประจาหมวดแรงงานที่ว่างลง และให้ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไป
ดาเนินการแทน โดยให้ส่วนราชการดาเนินการจ้างเหมาบริการ และจากนั้นได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุ ด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 แจ้งให้ ส่วนราชการสามารถจ้างเอกชน
ดาเนิน งานแทน ในกรณีที่มีตาแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงานแต่ไม่ส ามารถ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากปริมาณงานมาก หรือกรณีมีตาแหน่ งข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงาน แต่ต่อมาตาแหน่งนั้นว่างลงหรือถูกยุบเลิกตาแหน่ง ให้ส่วนราชการ
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดาเนินงานได้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้อานาจส่วนราชการ
ในการก่อนิติสัมพันธ์กับเอกชนในการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่ วคราวของส่วนราชการนั้น เดิมเป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อมาได้มีประกาศยกเลิก
และในปัจ จุบัน ให้ส่ วนราชการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แทน การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในปัจจุบันจึงถือ
*1เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี
การศึกษา 2561.
**2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องที่วางหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดาเนินงานของ
ส่ว นราชการและการเบิกจ่ ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดาเนินงานของส่ ว นราชการ ซึ่งตามนัยของ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 และตามนัยของหนั งสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 กาหนดให้การจ้างเหมา
บริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการเป็นการจ้างในฐานะผู้รับจ้าง ไม่เป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมุ่งผลส าเร็จของงานที่ ว่าจ้างภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้างเท่านั้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อก่อนิติสัมพันธ์ระยะ
สั้น และใช้กับงานที่มีลักษณะมุ่งผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญจึงถือเป็นสัญญาจ้างทาของ ไม่ถือเป็นการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ แต่จากความไม่ชัด เจนและสั บสนในหลั กเกณฑ์การ
ดาเนินการจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทาให้ส่วนราชการหลายแห่งได้ดาเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานแต่โดยให้ทาเป็นสัญญาจ้างเหมา
บริการ จึงเป็นการทาสัญญาไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของสัญญาจ้าง กล่าวคือส่วนราชการดาเนินการจ้าง
แรงงานแต่ให้ลูกจ้างทาสัญญาในรูปแบบสัญญาจ้างทาของ กรณีตามปัญหาจึงเกิดความไม่เป็นธรรมอย่าง
มากต่อผู้รับจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่มีลักษณะงานเป็นการ
จ้างแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างของรัฐ พนักงานราชการ ข้าราชการ หรือ ที่บุคคลากรของรัฐ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการ ดังนี้
1. ปั ญ หาเกี่ย วกั บ การจ่า ยค่ า จ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก ารลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส่ ว น
ราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ได้กาหนด
หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ้างเอกชนดาเนินงานของส่ วนราชการให้ ส่ว นราชการถือปฏิบัติ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 ของหนังสือดังกล่าวว่า “การจ้างเอกชนดาเนินงานดังกล่าวจะพิจารณาจากเนื้องาน
โดยมุ่งผลสาเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กาหนดเป็นสาคัญ ซึ่งอาจจ้างเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ การกาหนดค่าตอบแทนไม่จาเป็นต้องจ้างตามคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียว
แต่ ใ ห้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สาหรับค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ควรกาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
จ้าง โดยให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณประเภทงบดาเนินงาน ลักษณะค่าใช้
สอย สาหรับวิธีการจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
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แก้ไขเพิ่มเติม” และหลักเกณฑ์ในข้อ 3 กาหนดว่า “เนื่องจากการจ้างเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ
มุ่งผลสาเร็จของงานที่ว่าจ้าง ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่มีอานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการ
ทางาน แต่ส่ ว นราชการผู้ ว่า จ้ า งมีเ พี ย งอ านาจในการตรวจตรางานและสั่ ง ให้ ปรั บปรุ งแก้ไ ขเมื่อ งาน
ผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ลูกจ้างของส่วนราชการ
โดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ เช่น การลาหยุดตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ การลงลายมือชื่ อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ เป็น
ต้น การปฏิบัติงานอาจใช้วิธีบันทึกเวลาการมาทางานว่ามาทางานตามที่ตกลงไว้ก็ได้ กรณีที่ไม่มาทางาน
อาจหาผู้อื่นมาทางานแทนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากการไม่
มาทางานนั้น อาจกาหนดค่าปรับสาหรับความเสียหายดังกล่าวได้”
เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดาเนินงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.4 ที่กาหนดว่า “การจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยการจ้ างเอกชนมีลั กษณะมุ่งผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กาหนดเป็นส าคัญตาม
ข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้างเท่านั้น ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการใน
การทางาน นอกเหนือจากตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง แต่มีอานาจตรวจตรางานและสั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ลูกจ้าง
ของส่วนราชการโดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ หากไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทางานแทนหรือบอกกล่าว
ล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากการไม่มาทางาน ส่วนราชการอาจกาหนดค่าปรับ
สาหรับความเสียหายนั้น” และหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ที่กาหนดว่า “อัตราค่าจ้างไม่จาต้องจ่ายค่าจ้างตาม
วุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริ ง หรืออัตรา
ตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น โดยให้คานึงถึงอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย) ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้
ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว”
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2548 และหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าจ้างว่าไม่จาต้องจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ
การศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตรา
ตลาด ดังนั้น ในการจ้างเหมาบริการ ส่วนราชการจึงต้องพิจารณาลักษณะงานนั้นๆ ว่า กระทรวงการคลัง
ได้มีการกาหนดราคากลางสาหรับงานนั้นไว้แล้วหรือไม่ หากไม่มีการกาหนดราคากลาง ส่วนราชการต้อง
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ประมาณราคาโดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ราคากลางหรือผลการจัดจ้างเดิมที่เคยกาหนดไว้ หรื อ
อัตราตลาด คืออัตราค่าจ้างปกติทั่ว ไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น เมื่อนาระเบียบ
เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทาของมาใช้กับการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโดย
ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจา จึงทาให้ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่
ต้องทางานโดยมีลักษณะเดียวกับการจ้างแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างตามที่สมควรได้รับตามวุฒิการศึกษา
เพราะหากส่วนราชการเคยจ้างเหมาบริการตาแหน่งนั้นเดิมในวงเงินน้อยกว่าค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาของ
ลูกจ้าง ส่วนราชการย่อมทาสัญญาจ้างเหมาบริการตามวงเงินเดิมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหนังสือ
กรมบัญชีกลางและหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้นก็จะได้รับ
ค่าจ้างตามสัญญาน้อยกว่าวุฒิการศึกษาของตน อีกทั้งหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ของหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่กาหนดว่า การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงการ
จ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
แล้ว ทาให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทางานลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจาของส่วนราชการ ต้องทาบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันและสรุป
เป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานเป็น “รายชิ้น” ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับ
งาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้วจึงจะสามารถดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง ตาม
หลักเกณฑ์ของการจ้างเหมาบริการได้ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานและภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งนั้น
อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ช่วงเวลาของส่วนราชการนั้นๆ หากส่วนราชการใดมีภารกิจมากใน
ช่วงเวลาใด ก็อาจส่งผลให้การดาเนินงานในส่วนของการตรวจรับพัสดุและการจ่ายค่าตอบแทนหรื อค่าจ้าง
แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น และหากลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
ได้ส่งมอบรายงานการปฏิบัติงานไปแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับ หรือตรวจรับ
ล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ทาให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างล่าช้า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จึงทา
ให้การจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการไม่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน ทาให้ลูกจ้างได้รับ
ความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
นอกจากปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการอาจได้รับค่าจ้าง
น้ อ ยกว่ า วุ ฒิ ก ารศึก ษาแล้ ว ยั ง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ค่ าตอบแทนอื่น ๆ ที่ลู ก จ้ างควรได้ รับ เนื่อ งจากตาม
หลักเกณฑ์ ของหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ว นที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ที่
กาหนดในข้อ 2 ว่า “สาหรับค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ควรกาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจ้าง” เมื่อพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในข้อนี้ จะเห็นได้ชัดว่า การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการบาง
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ประเภทอาจต้องทางานล่วงเวลา หรือทางานนอกเวลาราชการ และถือเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน เพราะ
หากเป็นสัญญาจ้างทาของที่ต้องถือผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญย่อมไม่มีการทางานล่วงเวลา ผู้รับจ้างเพียง
ส่งมอบงานที่ว่าจ้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อรับค่าจ้างเท่านั้น แต่ส่วนราชการนาสัญญาจ้างเหมาบริการที่ ถือ
เป็นสัญญาจ้างทาของมาใช้กับการจ้างลูกจ้างโดยให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างแรงงาน นอกจากจะไม่เป็น
ธรรมต่อลูกจ้างที่อาจได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรได้รับตามวุฒิการศึกษาแล้ว หากส่วนราชการไม่ได้
กาหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ลงในสัญญาจ้าง ก็อาจทาให้ลู กจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้น ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากค่าจ้างตามที่กาหนดในสัญญาเลย และในทางปฏิบัตินั้น ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
เหมาบริการที่ทางานในลักษณะการจ้างแรงงาน หรือปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจาของส่วนราชการนั้น ต้องบันทึกเวลาเข้าออกการ
ทางานตามเวลาราชการ ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชาของส่วนราชการและต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ส่วน
ราชการกาหนดเช่นเดีย วกันกับ ข้าราชการ ลูกจ้างของส่ว นราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากร
ประจาของส่วนราชการ เมื่อส่วนราชการนาสัญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาแต่ให้
ปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน และกาหนดเงื่อนไขค่าปรับกรณีไม่มาทางานตามหลักเกณฑ์
การจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ จึงเป็นการบิดเบือนลักษณะที่แท้จริงของสัญญาจาก
สัญญาจ้างแรงงานให้เป็นสัญญาจ้างทาของ ทาให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับวันหยุด วันลา ดังเช่นข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจาของส่วนราชการ แม้จะมีลักษณะงาน
เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ลู ก จ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก ารบางต าแหน่ ง ท างานในลั ก ษณะที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะบุคคลที่ไม่อาจหาผู้อื่นมาปฏิบัติงานแทนได้ เมื่อป่วยกะทันหัน หรือมีเหตุจาเป็นที่ทา
ให้ไม่อาจมาปฏิบัติงานได้ ก็จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่กาหนดค่าปรับตามหลักเกณฑ์ของ
หนังสือกรมบัญชีกลางและหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างในแต่ละเดือน
ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ทาให้ต้องถูกหักค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย
2. ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดาเนินงานในข้อ 1.1 ไว้ว่า “หากส่วนราชการมีความจาเป็นต้องจ้าง
เอกชนดาเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการจ้างเอกชนดาเนินงานเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจาเป็น
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เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้ าที่ปกติของส่ว นราชการเท่านั้น โดยไม่จาต้องทาข้อตกลงการจ้างหรือ
สัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณและมิให้ทาข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อ ง” และ
กาหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1.6 ไว้ว่า “ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามข้อตกลงการจ้าง
หรือสัญญาการจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่
ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่ พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคคลากรอื่นของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างทาของ จึงไม่มีนิติ
สัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้า
กองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถ
สมั ครเป็ น ผู้ ป ระกัน ตนได้ ต ามมาตรา 40 ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สั ง คม พ.ศ.2533 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม”
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว ตามนัยของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ข้อ 1.6 กาหนดให้ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามข้อตกลงการจ้าง
หรือสัญญาการจ้ างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในปัจจุบัน) ไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐ
ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนาส่งเงิ นสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุน
ประกันสังคมและไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใดที่บุคลากรของรัฐพึงได้รับ และกาหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1
ให้ทาการจ้างโดยไม่จาต้องทาข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณ และมิให้ทาข้อตกลง
การจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง จึงทาสัญญาได้เพียงไม่เกินปีงบประมาณนั้น ซึ่งเจตนารมณ์
ของการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเพื่อใช้กับการจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างทาของ เป็นรายชิ้น เป็นงาน
เฉพาะโครงการที่มีระยะเวลาอันสั้นไม่เกินปีงบประมาณเท่านั้น เมื่อส่วนราชการนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมา
ใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาโดยให้ปฏิบัติลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการหรือบุคลากรของรัฐจึงเป็นการบิดเบือนสภาพการจ้างที่แท้ จริงจากการจ้างแรงงานโดยใช้สัญญา
จ้างทาของแทน ซึ่งทาให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม แม้ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 1.6 จะระบุว่าลูกจ้างสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 40 แต่ตามมาตรา 40 ดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่ลูกจ้างต้องสมัคร
เป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเองมิใช่กรณีที่นายจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (1) ไม่ให้นาหลักเกณฑ์
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ตามพระราชบั ญญัติดั งกล่ าวมาใช้กับส่ ว นราชการ ดังนั้น แม้ลั กษณะงานที่ทาจะถือเป็นเป็นการจ้าง
แรงงาน ลูกจ้างตามสั ญญาจ้ างเหมาบริการของส่ วนราชการนั้น ก็ ไม่มีสิ ทธิ รับ ได้รับสวัส ดิการอย่างที่
บุคลากรประเภทอื่นๆ ของรัฐพึงได้รับจากรัฐ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมหากไม่
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง และไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ หรือ ความคุ้มครองใดๆ แม้จะเป็นความคุ้มครองตามมาตรฐาน
ขั้นต่าตามกฎหมายอย่างที่แรงงานสมควรจะได้รับก็ตาม
ประกอบกับตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว337 ลงวันที่ 17 กันยายน
2553 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดาเนินงาน ได้ อธิบายความหมายของหลักเกณฑ์ ที่ว่า
“มิให้ทาข้อตกลงการจ้าง หรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง” ว่าหมายถึง การทาสัญญาหรือข้อตกลง
กั บ คู่ สั ญ ญารายเดิ ม ภายหลั ง จากที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงการจ้ า งสิ้ น สุ ด ลง ทั้ ง นี้ ก รณี ก ารจ้ า งเต็ ม
ปีงบประมาณหรือเฉพาะช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยส่วนราชการมิได้ดาเนินกระบวนการจัดหาใหม่จะ
ไม่สามารถกระทาได้ อย่างไรก็ดี กรณีภายหลังจากที่สัญญาหรือข้อตกลงการจ้างสิ้นสุดลง ส่วนราชการ
จะต้องดาเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผลปรากฎว่าผู้รับจ้างรายเดิมได้รับการคัดเลือก ก็ชอบที่จะดาเนินการทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้างกับผู้รับจ้างรายดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการทาสัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะ
ต่อเนื่อง จึงเกิดกรณีที่ส่วนราชการนาสัญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือบุคลากรของรัฐ และทา
สัญญาจ้างแบบปีต่อปี โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างก็ดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหม่กับกับลูกจ้างรายเดิม โดยที่ส่วนราชการอาจไม่
ต่อสัญญาเมื่อใดก็ได้ทุกเมื่อ เพราะตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 ของหนังสือกระทรวงการคลังฯ ที่กาหนดว่า “มิ
ให้ทาข้อตกลงการจ้าง หรือสัญญาการจ้า งในลักษณะต่อเนื่อง” ทาให้เมื่อส่วนราชการต้องการเลิกจ้าง
หรือไม่มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญา
ส่วนราชการก็เพียงแต่ไม่ดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แม้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้นจะ
ได้ปฎิบัติหน้างานให้แก่ส่วนราชการโดยรวมมาเป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจาก
การเลิกจ้างดังเช่นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอื่นๆ
และถึงแม้ตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะได้
กาหนดว่า “การที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลู กจ้างนั้นมีสิทธิใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างทางานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกัน
เท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการทางานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น ”
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แต่ตามมาตรา 4 (1) ไม่ให้นาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับส่วนราชการ ดังนั้น การที่
ส่ว นราชการนาสั ญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาให้ ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรื อบุคลากรของรัฐ อันมีลักษณะงานเป็นการจ้าง
แรงงาน นอกจากจะทาให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับจากรัฐ และไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์
จากกองทุนประกันสังคมแล้ว ยังทาให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการไม่มีโอกาสได้รับค่าชดเชยจาก
การเลิกจ้างดังเช่นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอื่นๆ
และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายใดๆ ด้วยเลย
3. ปัญหาเกี่ยวกับการทาสัญญา
การดาเนินการจ้างเหมาบริการนั้น ส่วนราชการต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ระเบียบกระกรวงการคลัง กฎกระทรวงและหนังสือกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กาหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา โดยเมื่อส่วนราชการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและได้
ตัวลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว ให้จัดให้ลูกจ้างนั้นทาสัญญาตามแบบที่กาหนดในมาตรา 93
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกบัญญัติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ แบบสั ญ ญานั้ น ต้ อ งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาด้ ว ย ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
โดยอาศัยตามความในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง กาหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของสานักงานอัยการ
สูงสุดจานวนรวมทั้งหมด 15 สัญญา ซึ่งไม่มีรูปแบบใดตรงตามลักษณะงานจ้างสาหรับการจ้างเหมาบริการ
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดาแต่ให้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับข้าราชการ
ลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคลากรอื่นของส่วนราชการ เมื่อไม่ได้มีการกาหนดรูปแบบไว้ ส่วนราชการจึง
ต้องพิจารณาว่าการทาสัญญาจ้างเอกชนดาเนินงานในตาแหน่งนั้นเคยทาสัญญามาแล้วหรือไม่ มีสัญญาที่
สานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบไว้แล้วในสัญญาลักษณะเดียวกันหรือไม่และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 93 ซึ่งในปัจจุบันส่วน
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ราชการมักทาสัญญาจ้างเหมาบริการประเภทอื่นๆ มาปรับใช้กับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดย
ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของรัฐ อันมีลักษณะงานเป็ นการจ้างแรงงาน จึงเป็นการทาสัญญาที่ไม่
ตรงกับลักษณะที่แท้จริงของการจ้างงาน แม้สัญญาจ้างเหมาบริการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบ
สัญญาที่ผ่านความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาลักษณะงานแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่
ลักษณะของการจ้ างทาของแบบเป็นรายชิ้ น ที่มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ แต่มีลักษณะมุ่งหมาย
แรงงาน ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวของลูกจ้างเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกรมบัญชีกลางที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ้างเหมาเอกชนดาเนินงาน เมื่อส่วนราชการนาสัญญาจ้างเหมา
บริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาโดยให้ปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน จึงเป็นการทา
สัญญาบิดเบือนสภาพการจ้างจากสัญญาจ้างแรงงานให้เป็นสัญญาจ้างทาของ โดยกาหนดค่าจ้างน้อยกว่า
ที่ลูกจ้างควรได้รับตามวุฒิการศึกษา ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง นอกจากนี้ การจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการโดยให้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันกับบุคลากร
ของรัฐยังเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะทาให้ลูกจ้างต้องรับภาระเกินสมควร ทาให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรได้รับ ไม่มีสิทธิหยุด หรือลาเพราะต้องถูกหักค่าจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
จ้างทาของอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีกาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างที่แน่นอน ไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับ
จากทางราชการ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ในส่วนของนายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และไม่มีสิทธิ
ได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายใดเลย และยัง ขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 74 ที่กาหนดให้รัฐต้องพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการทางานอย่ างเหมาะสมกับศักยภาพ และวัยและให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้
แรงงานให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย และมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี ใ นการท างาน ได้ รั บ รายได้ สวั ส ดิ ก าร การ
ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริมการออมเพื่อ
การดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กรมบั ญ ชี ก ลางและหน่ ว ยงานกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละระเบี ย บ
กระทรวงการคลังที่กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดาเนินงานให้มีความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
1.
ราชการ

ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้า งตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
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ควรแก้ไขหลั กเกณฑ์เรื่องการจ่ายค่าจ้างการจ้างเอกชนดาเนินงาน ที่กาหนดในหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.5 เดิมกาหนดว่า
“อัตราค่า จ้ างไม่จ าต้องจ่ ายค่ าจ้ างตามวุฒิ การศึ กษา แต่ใ ห้ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตราตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับ
การจ้ างงานนั้น โดยให้คานึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้ว ย) ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างตาม
ข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเรียบร้อยแล้ว”
โดยแก้ไขเป็น
“อัตราค่าจ้างไม่จาต้องจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตราตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสม
กับการจ้างงานนั้น โดยให้คานึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย) เว้นแต่กรณีเป็นการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติภารกิจตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจ้างให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจาของส่วนราชการ ที่ส่ว น
ราชการไม่อาจดาเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขอ
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากสานักงาน ก.พ. ได้ จึงต้องดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะ
ของสัญญาจ้ างเหมาบริ การ ให้ส่ว นราชการกาหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าวุฒิการศึกษาที่ส่ วนราชการ
ประกาศไว้ในคุณสมบัติของการรับสมัครตาแหน่งนั้น โดยให้ระบุวันกาหนดจ่ายค่าจ้างที่แน่นอน และ
กาหนดค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ลงในสัญญาให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานให้
เรียบร้อยก่อนถึงกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญา”
เนื่ องจากความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีดาเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็น บุคคล
ธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ทาให้ส่วนราชการหลายแห่งดาเนินการจ้างบุคคลธรรมดาให้
ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและบุคลากรของรัฐ โดยทา
เป็นสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ จึงเห็นควรกาหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าจ้าง โดยให้ส่วนราชการกาหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าวุฒิการศึกษาที่ส่วนราชการประกาศไว้ใน
คุ ณ สมบั ติ ข องการรั บ สมั ค รต าแหน่ ง นั้ น โดยให้ ร ะบุ วั น ก าหนดจ่ า ยค่ า จ้ า งที่ แ น่ น อน และก าหนด
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่า ยในการ
เดินทางไปราชการ ลงในสัญญาให้ชัดเจน โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานให้เรียบร้อยก่อน
ถึงกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญา สาหรับกรณีที่ส่วนราชการดาเนินการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจตามปกติของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญ
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และกาลังใจให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตรา
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพภาพที่มีใจอยากทางานเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแต่ติดปัญหา
เรื่องการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการและการทางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดๆ
ได้อีกด้วย
2. ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
สาหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ควรแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ก ารจ้ า งเอกชนด าเนิ น งานตามที่ ก าหนดตาม หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.6 เดิมกาหนดว่า
“ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นบุคคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือบุคคลากรอื่นของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างทาของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง
ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้าง
จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้
รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
โดยแก้ไขเป็น
“ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ถือเป็นบุคคลากรของรัฐที่
จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการหรือบุคคลากรอื่นของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างทาของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้าง
กับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการ
ผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี
หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา
40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเป็นการจ้างเหมาบริการ
บุ ค คลธรรมดาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามปกติ ข องหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จ้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะเดี ย วกั บ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจาของส่วนราชการ ที่ส่ว น
ราชการไม่อาจดาเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขอ
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อนุมัติกรอบอัตราพนั กงานราชการจากสานักงาน ก.พ. ได้ จึงต้องดาเนินการจ้างลูกจ้างในลักษณะของ
สัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ถือว่าส่วนราชการมีฐานะเป็นนายจ้าง และลูกจ้างนั้นมีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนของส่วนราชการ ส่วนราชการจึงมีหน้าที่ต้องนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ า
กองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างตามอัตราที่กฎหมายกาหนด”
หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการที่ส่วนราชการถือปฏิบัติในปัจจุบันนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่
เหมาะจะนามาใช้กับกรณีจ้างลูกจ้างหรือจ้างบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้าง
แรงงาน จึงเห็นควรกาหนดข้อยกเว้นสาหรับกรณีที่ส่วนราชจาเป็นต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการ
ประจาในลักษณะเดียวกับ บุคลากรประเภทอื่นของรัฐ แต่ไม่อาจดาเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากสานักงาน ก.พ.
ได้ จึงต้องดาเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาให้มาปฏิบัติงานโดยทาสัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ถือ
ว่าลูกจ้างนั้น มีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของส่วนราชการ โดยที่ส่วนราชการมีฐานะเป็น
นายจ้าง และมีหน้าที่ต้องนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมให้กั บลูกจ้าง เพื่อให้
ลูกจ้ างตามสั ญญาจ้ างเหมาบริ การของส่ วนราชการที่มีลั กษณะงานเป็นการจ้างแรงงานเช่นเดียวกับ
บุคลากรของรัฐมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการจากนายจ้างไม่ต่ากว่าที่พึงได้รับตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม หากลูกจ้างทางานให้แก่ส่วน
ราชการโดยรวมเป็นระยะเวลานานแต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาต่อไป ก็ยังมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคมกรณีว่างงานด้วย ซึ่งการกาหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการที่ส่วน
ราชการแสดงความรับผิดชอบตอบแทนลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ที่ทางานและคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
แล้ว ยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอาชีพให้แก่ลูกจ้าง จากเดิมที่มีเพียงแค่หลักประกันการมี
งานทาเท่านั้น ให้เป็นการมีงานทาและได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
2.2 ควรแก้ไขนิยามคาว่า “ลูกจ้าง” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เดิมกาหนดว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง”
โดยแก้ไขเป็น
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง โดยครอบคลุมถึง ลูกจ้างซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันกับข้าราชการ
ลูกจ้าง หรือบุคลากรอื่นของส่วนราชการด้วย”
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่
ครอบคลุมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดาเนินงานของ
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หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.6 กาหนดว่า
ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
บุคคลากรอื่นของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างทาของ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง
ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทาให้ ลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการที่ทางานในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและบุคลากรอื่น
ของรั ฐ เดือดร้ อน ไม่ได้รั บ สวัส ดิการและความคุ้ม ครองจากกองทุนประกัน สั งคม แม้ว่า จะทางานใน
ลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานเพื่อส่วนราชการก็ตาม ดังนั้น จึงควรแก้ไขคานิยามเพื่อให้ความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติป ระกัน สั งคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นี้ครอบคลุ มไปถึงลูกจ้างของส่ ว น
ราชการซึ่งถือเป็นผู้ใช้แรงงาน แต่ถูกว่าจ้างภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคของผู้ ใ ช้ แ รงงานให้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองอย่ า งเท่ า เที ย มกั น และยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ที่มุ่งหมายจะเป็น
หลักประกันและคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอีกด้วย
3. ปัญหาเกี่ยวกับการทาสัญญา
สาหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะ ดังนี้
ในปั จ จุ บั น คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ได้อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดรูปแบบของสัญญาโดยความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด จานวนรวม
ทั้งสิ้น 15 แบบ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีแบบสัญญาที่ตรงกับ
สภาพการจ้างเหมาบริการเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาดาเนินงานในลักษณะงานประจาของส่วนราชการ
จึ ง เป็ น กรณี ที่ ส่ ว นราชการใช้ สั ญ ญาไม่ ต รงตามสภาพการจ้ า งและนิ ติ สั ม พั น ธ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น
กรมบั ญ ชี ก ลางและหน่ ว ยงานกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ต้ อ งทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละระเบี ย บ
กระทรวงการคลังที่กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดาเนินงานให้มีความ
ชั ด เจนในแนวทางปฏิ บั ติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 93 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการนโยบายโดย
ความเห็ น ชอบของส านั กงานอัย การสูงสุ ดประกาศกาหนดรูปแบบของสั ญญาจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาให้ ป ฏิ บั ติภ ารกิจ ของส่ ว นราชการ ส าหรับงานที่ มีลั กษณะงานเหมือนการจ้างแรงงานหรือ มี
ลักษณะเป็นงานประจาเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานราชการ เป็นแบบ
สัญญาแบบที่ 16 เพื่อให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างตามสัญญา
จ้างเหมาบริ การที่มีลักษณะงานดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่ากว่าวุฒิการศึกษา มี กาหนดวันที่จ่าย
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ค่าจ้างที่แน่นอนโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงกาหนดวันจ่าย
ค่าจ้าง และมีสิทธิได้รับเงินสมทบจากส่วนราชการในฐานะนายจ้างส่งสมทบเข้า กองทุนประกันสังคมด้วย
โดยให้กาหนดลงไปในแบบของสัญญาให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
จากความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการ กรณีดาเนินการจ้างเอกชนซึ่ง
เป็ น บุ คคลธรรมดาด าเนิ น งานของส่ ว นราชการ ทาให้ ส่ ว นราชการด าเนิ นการจ้ างบุ คคลธรรมดาให้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและบุคลากรอื่น
ของส่วนราชการโดยมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยทาสัญญาปีต่อปีกับลูกจ้างรายเดิม แต่ทาสัญญาใน
รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการ ซึ่งไม่ตรงกันสภาพการจ้างและนิติสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างลูกจ้าง
และส่วนราชการ ส่งผลให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่ถือเป็นสัญญาจ้างทาของนั้นได้รับภาระเกิน
สมควรและถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น หากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนมติคณะรั ฐมนตรี และระเบียบกระทรวงการคลังที่กาหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างเอกชนดาเนินงานให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมีการกาหนดแบบ
ของสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยขจัดความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการดังกล่าวให้หมดไป ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่
ปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและบุคลากรของ
รัฐที่มีงานเป็นลักษณะการจ้างแรงงาน ให้ได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าความคุ้มครองมาตรฐานตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย
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