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บทน า 
  ส่วนราชการประกอบไปด้วย บุคลากรของรัฐ ซึ่งหมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน
ราชการ ตลอดจนลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามส่วน
ราชการต่างๆ ซึ่งส่วนราชการจะมีการก าหนดอัตราก าลังหรือต าแหน่งตามโครงสร้างหรือกรอบอัตราก าลัง
ของแต่ละหน่วยงาน โดยบุคลากรของรัฐของแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่หน่วยงานมอบหมาย ดังนั้น บุคคลากรของรัฐทุกๆ ต าแหน่งและทุกๆ ประเภท จึงมีความส าคัญใน
การสนับสนุนให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด าเนินงานของส่วนราชการให้
เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่เดิมนั้น เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้าง
เกษียณอายุ หรือมีต าแหน่งว่าง จะมีการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ หรือรับสมัคร
ลูกจ้างตามแต่กรณี แต่ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ที่เห็นชอบกับ
มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ซึ่งมีสาระส าคัญให้ส่วนราชการยุบต าแหน่ง ข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ ลูกจ้างประจ าหมวดแรงงานที่ว่างลง และให้ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไป
ด าเนินการแทน โดยให้ส่วนราชการด าเนินการจ้างเหมาบริการ และจากนั้นได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 แจ้งให้ส่วนราชการสามารถจ้างเอกชน
ด าเนินงานแทน ในกรณีที่มีต าแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณงานมาก หรือกรณีมีต าแหน่ งข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงาน แต่ต่อมาต าแหน่งนั้นว่างลงหรือถูกยุบเลิกต าแหน่ง ให้ส่วนราชการ
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานได้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้อ านาจส่วนราชการ
ในการก่อนิติสัมพันธ์กับเอกชนในการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการนั้น เดิมเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งต่อมาได้มีประกาศยกเลิก
และในปัจจุบันให้ส่วนราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แทน การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในปัจจุบันจึงถือ

                                                           

*1เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เร่ือง “ปัญหาการจ้างเหมาบริการลกูจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี
การศึกษา 2561. 

**2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กรมบัญชีกลางที่เก่ียวข้องที่วางหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงานของ
ส่วนราชการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ  ซึ่งตามนัยของ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 และตามนัยของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ก าหนดให้การจ้างเหมา
บริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการเป็นการจ้างในฐานะผู้รับจ้าง ไม่เป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมุ่งผลส าเร็จของงานที่ ว่าจ้างภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้างเท่านั้น โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือก่อนิติสัมพันธ์ระยะ
สั้น และใช้กับงานที่มีลักษณะมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญจึงถือเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ถือเป็นการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่จากความไม่ชัดเจนและสับสนในหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ท าให้ส่วนราชการหลายแห่งได้ด าเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานแต่โดยให้ท าเป็นสัญญาจ้างเหมา
บริการ จึงเป็นการท าสัญญาไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของสัญญาจ้าง กล่าวคือส่วนราชการด าเนินการจ้าง
แรงงานแตใ่ห้ลูกจ้างท าสัญญาในรูปแบบสัญญาจ้างท าของ กรณีตามปัญหาจึงเกิดความไม่เป็นธรรมอย่าง
มากต่อผู้รับจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่มีลักษณะงานเป็นการ
จ้างแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างของรัฐ พนักงานราชการ ข้าราชการ หรือ ที่บุคคลากรของรัฐ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการ ดังนี้ 
 
 1.  ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ 

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ในข้อ 2 ของหนังสือดังกล่าวว่า “การจ้างเอกชนด าเนินงานดังกล่าวจะพิจารณาจากเนื้องาน
โดยมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ ซึ่งอาจจ้างเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ การก าหนดค่าตอบแทนไม่จ าเป็นต้องจ้างตามคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียว 
แต่ให้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ควรก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
จ้าง โดยให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน ลักษณะค่าใช้
สอย ส าหรับวิธีการจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
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แก้ไขเพ่ิมเติม” และหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ก าหนดว่า “เนื่องจากการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ 
มุ่งผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้าง ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการ
ท างาน แต่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างมีเพียงอ านาจในการตรวจตรางานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องาน
ผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ลูกจ้างของส่วนราชการ
โดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ เช่น การลาหยุดตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ การลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ เป็น
ต้น การปฏิบัติงานอาจใช้วิธีบันทึกเวลาการมาท างานว่ามาท างานตามที่ตกลงไว้ก็ได้ กรณีที่ไม่มาท างาน
อาจหาผู้อ่ืนมาท างานแทนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากการไม่
มาท างานนั้น อาจก าหนดค่าปรับส าหรับความเสียหายดังกล่าวได้”  

 เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนด าเนินงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.4 ที่ก าหนดว่า “การจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยการจ้างเอกชนมีลักษณะมุ่งผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญตาม
ข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้างเท่านั้น ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการใน
การท างาน นอกเหนือจากตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง แต่มีอ านาจตรวจตรางานและสั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ลูกจ้าง
ของส่วนราชการโดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ หากไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อ่ืนมาท างานแทนหรือบอกกล่าว
ล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากการไม่มาท างาน ส่วนราชการอาจก าหนดค่าปรับ
ส าหรับความเสียหายนั้น” และหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ที่ก าหนดว่า “อัตราค่าจ้างไม่จ าต้องจ่ายค่าจ้างตาม
วุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตรา
ตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 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 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าจ้างว่าไม่จ าต้องจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ
การศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตรา
ตลาด ดังนั้น ในการจ้างเหมาบริการ ส่วนราชการจึงต้องพิจารณาลักษณะงานนั้นๆ ว่า กระทรวงการคลัง
ได้มีการก าหนดราคากลางส าหรับงานนั้นไว้แล้วหรือไม่ หากไม่มีการก าหนดราคากลาง ส่วนราชการต้อง
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ประมาณราคาโดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ราคากลางหรือผลการจัดจ้างเดิมที่เคยก าหนดไว้ หรื อ
อัตราตลาด คืออัตราค่าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น เมื่อน าระเบียบ
เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างท าของมาใช้กับการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาโดย
ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจ า จึงท าให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่
ต้องท างานโดยมีลักษณะเดียวกับการจ้างแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างตามที่สมควรได้รับตามวุฒิการศึกษา 
เพราะหากส่วนราชการเคยจ้างเหมาบริการต าแหน่งนั้นเดิมในวงเงินน้อยกว่าค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาของ
ลูกจ้าง ส่วนราชการย่อมท าสัญญาจ้างเหมาบริการตามวงเงินเดิมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหนังสือ
กรมบัญชีกลางและหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้นก็จะได้รับ
ค่าจ้างตามสัญญาน้อยกว่าวุฒิการศึกษาของตน อีกทั้งหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ของหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่ก าหนดว่า การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงการ
จ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
แล้ว ท าให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่ท างานลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจ าของส่วนราชการ ต้องท าบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันและสรุป
เป็นรายเดือน เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานเป็น “รายชิ้น” ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับ
งาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้วจึงจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง ตาม
หลักเกณฑ์ของการจ้างเหมาบริการได้ ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานและภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งนั้น
อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ช่วงเวลาของส่วนราชการนั้นๆ หากส่วนราชการใดมีภารกิจมากใน
ช่วงเวลาใด ก็อาจส่งผลให้การด าเนินงานในส่วนของการตรวจรับพัสดุและการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น และหากลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
ได้ส่งมอบรายงานการปฏิบัติงานไปแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับ หรือตรวจรับ
ล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ท าให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างล่าช้า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จึงท า
ให้การจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ท าให้ลูกจ้างได้รับ
ความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

 นอกจากปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการอาจได้รับค่าจ้าง
น้อยกว่าวุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เนื่องจากตาม
หลักเกณฑ์ ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ที่
ก าหนดในข้อ 2 ว่า “ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น ควรก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจ้าง” เมื่อพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในข้อนี้ จะเห็นได้ชัดว่า การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการบาง
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ประเภทอาจต้องท างานล่วงเวลา หรือท างานนอกเวลาราชการ และถือเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน เพราะ
หากเป็นสัญญาจ้างท าของที่ต้องถือผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญย่อมไม่มีการท างานล่วงเวลา ผู้รับจ้างเพียง
ส่งมอบงานที่ว่าจ้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือรับค่าจ้างเท่านั้น แต่ส่วนราชการน าสัญญาจ้างเหมาบริการที่ ถือ
เป็นสัญญาจ้างท าของมาใช้กับการจ้างลูกจ้างโดยให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างแรงงาน นอกจากจะไม่เป็น
ธรรมต่อลูกจ้างที่อาจได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรได้รับตามวุฒิการศึกษาแล้ว หากส่วนราชการไม่ได้
ก าหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ลงในสัญญาจ้าง ก็อาจท าให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้น ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากค่าจ้างตามที่ก าหนดในสัญญาเลย และในทางปฏิบัตินั้น ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
เหมาบริการที่ท างานในลักษณะการจ้างแรงงาน หรือปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจ าของส่วนราชการนั้น ต้องบันทึกเวลาเข้าออกการ
ท างานตามเวลาราชการ ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชาของส่วนราชการและต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ส่วน
ราชการก าหนดเช่นเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากร
ประจ าของส่วนราชการ เมื่อส่วนราชการน าสัญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาแต่ให้
ปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน และก าหนดเงื่อนไขค่าปรับกรณีไม่มาท างานตามหลักเกณฑ์
การจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ จึงเป็นการบิดเบือนลักษณะที่แท้จริงของสัญญาจาก
สัญญาจ้างแรงงานให้เป็นสัญญาจ้างท าของ ท าให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับวันหยุด วันลา ดังเช่นข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจ าของส่วนราชการ แม้จะมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกัน ซึ่งลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการบางต าแหน่งท างานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะบุคคลที่ไม่อาจหาผู้อ่ืนมาปฏิบัติงานแทนได้ เมื่อป่วยกะทันหัน หรือมีเหตุจ าเป็นที่ท า
ให้ไม่อาจมาปฏิบัติงานได้ ก็จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ก าหนดค่าปรับตามหลักเกณฑ์ของ
หนังสือกรมบัญชีกลางและหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างในแต่ละเดือน
ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ท าให้ต้องถูกหักค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย 

 
 2.  ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 

   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนด าเนินงานในข้อ 1.1 ไว้ว่า “หากส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องจ้าง
เอกชนด าเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการจ้างเอกชนด าเนินงานเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็น
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เพ่ือเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการเท่านั้น โดยไม่จ าต้องท าข้อตกลงการจ้างหรือ
สัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณและมิให้ท าข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง” และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1.6 ไว้ว่า “ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้าง
หรือสัญญาการจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่
ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่ พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคคลากรอ่ืนของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างท าของ จึงไม่มีนิติ
สัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้า
กองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม”   

  เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว ตามนัยของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ข้อ 1.6 ก าหนดให้ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้าง
หรือสัญญาการจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิ มเติม 
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในปัจจุบัน) ไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐ
ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุน
ประกันสังคมและไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใดที่บุคลากรของรัฐพึงได้รับ และก าหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 
ให้ท าการจ้างโดยไม่จ าต้องท าข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณ และมิให้ท าข้อตกลง
การจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง จึงท าสัญญาได้เพียงไม่เกินปีงบประมาณนั้น ซึ่งเจตนารมณ์
ของการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเพ่ือใช้กับการจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างท าของ เป็นรายชิ้น เป็นงาน
เฉพาะโครงการที่มีระยะเวลาอันสั้นไม่เกินปีงบประมาณเท่านั้น เมื่อส่วนราชการน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมา
ใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาโดยให้ปฏิบัติลักษณะเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการหรือบุคลากรของรัฐจึงเป็นการบิดเบือนสภาพการจ้างที่แท้จริงจากการจ้างแรงงานโดยใช้สัญญา
จ้างท าของแทน ซึ่งท าให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม แม้ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 1.6 จะระบุว่าลูกจ้างสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 40 แต่ตามมาตรา 40 ดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่ลูกจ้างต้องสมัคร
เป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเองมิใช่กรณีที่นายจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมให้ อีกท้ังตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (1) ไม่ให้น าหลักเกณฑ์
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ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับส่วนราชการ ดังนั้น แม้ลักษณะงานที่ท าจะถือเป็นเป็นการจ้าง
แรงงาน ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการนั้น ก็ ไม่มีสิทธิรับได้รับสวัสดิการอย่างที่
บุคลากรประเภทอ่ืนๆ ของรัฐพึงได้รับจากรัฐ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมหากไม่
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ด้วยตนเอง และไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ หรือ ความคุ้มครองใดๆ แม้จะเป็นความคุ้มครองตามมาตรฐาน
ขั้นต่ าตามกฎหมายอย่างท่ีแรงงานสมควรจะได้รับก็ตาม  

 ประกอบกับตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว337 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2553 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงาน ได้อธิบายความหมายของหลักเกณฑ์ที่ว่า 
“มิให้ท าข้อตกลงการจ้าง หรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง” ว่าหมายถึง การท าสัญญาหรือข้อตกลง
กับคู่สัญญารายเดิมภายหลังจากที่สัญญาหรือข้อตกลงการจ้างสิ้นสุดลง ทั้ งนี้กรณีการจ้างเต็ม
ปีงบประมาณหรือเฉพาะช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยส่วนราชการมิได้ด าเนินกระบวนการจัดหาใหม่จะ
ไม่สามารถกระท าได้ อย่างไรก็ดี กรณีภายหลังจากที่สัญญาหรือข้อตกลงการจ้างสิ้นสุดลง ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากผลปรากฎว่าผู้รับจ้างรายเดิมได้รับการคัดเลือก ก็ชอบที่จะด าเนินการท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงการจ้างกับผู้รับจ้างรายดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการท าสัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะ
ต่อเนื่อง  จึงเกิดกรณีที่ส่วนราชการน าสัญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือบุคลากรของรัฐ และท า
สัญญาจ้างแบบปีต่อปี โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างก็ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหม่กับกับลูกจ้างรายเดิม โดยที่ส่วนราชการอาจไม่
ต่อสัญญาเมื่อใดก็ได้ทุกเมื่อ เพราะตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 ของหนังสือกระทรวงการคลังฯ ที่ก าหนดว่า “มิ
ให้ท าข้อตกลงการจ้าง หรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง” ท าให้เมื่อส่วนราชการต้องการเลิกจ้าง
หรือไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญา
ส่วนราชการก็เพียงแต่ไม่ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แม้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการนั้นจะ
ได้ปฎิบัติหน้างานให้แก่ส่วนราชการโดยรวมมาเป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจาก
การเลิกจ้างดังเช่นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอ่ืนๆ 
และถึงแม้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะได้
ก าหนดว่า “การที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกัน
เท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น” 
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แต่ตามมาตรา 4 (1) ไม่ให้น าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับส่วนราชการ  ดังนั้น การที่
ส่วนราชการน าสัญญาจ้างเหมาบริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือบุคลากรของรัฐ อันมีลักษณะงานเป็นการจ้าง
แรงงาน นอกจากจะท าให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับจากรัฐ และไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์
จากกองทุนประกันสังคมแล้ว ยังท าให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการไม่มีโอกาสได้รับค่าชดเชยจาก
การเลิกจ้างดังเช่นลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอ่ืนๆ 
และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายใดๆ ด้วยเลย 

 
 3.  ปัญหาเกี่ยวกับการท าสัญญา 

 การด าเนินการจ้างเหมาบริการนั้น ส่วนราชการต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ระเบียบกระกรวงการคลัง กฎกระทรวงและหนังสือกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา โดยเมื่อส่วนราชการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและได้
ตัวลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว ให้จัดให้ลูกจ้างนั้นท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดในมาตรา 93 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกบัญญัติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่ง ในปัจจุบัน
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
โดยอาศัยตามความในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ก าหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการ
สูงสุดจ านวนรวมทั้งหมด 15 สัญญา ซึ่งไม่มีรูปแบบใดตรงตามลักษณะงานจ้างส าหรับการจ้างเหมาบริการ
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดาแต่ให้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคลากรอื่นของส่วนราชการ เมื่อไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบไว้ ส่วนราชการจึง
ต้องพิจารณาว่าการท าสัญญาจ้างเอกชนด าเนินงานในต าแหน่งนั้นเคยท าสัญญามาแล้วหรือไม่ มีสัญญาที่
ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบไว้แล้วในสัญญาลักษณะเดียวกันหรือไม่และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา 93 ซึ่งในปัจจุบันส่วน
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ราชการมักท าสัญญาจ้างเหมาบริการประเภทอ่ืนๆ มาปรับใช้กับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดย
ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของรัฐ อันมีลักษณะงานเป็นการจ้างแรงงาน จึงเป็นการท าสัญญาที่ไม่
ตรงกับลักษณะที่แท้จริงของการจ้างงาน แม้สัญญาจ้างเหมาบริการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบ
สัญญาที่ผ่านความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาลักษณะงานแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่
ลักษณะของการจ้างท าของแบบเป็นรายชิ้น ที่มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ แต่มีลักษณะมุ่งหมาย
แรงงาน ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวของลูกจ้างเป็นส าคัญ 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกรมบัญชีกลางที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน เมื่อส่วนราชการน าสัญญาจ้างเหมา
บริการมาใช้กับการจ้างบุคคลธรรมดาโดยให้ปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน จึงเป็นการท า
สัญญาบิดเบือนสภาพการจ้างจากสัญญาจ้างแรงงานให้เป็นสัญญาจ้างท าของ โดยก าหนดค่าจ้างน้อยกว่า
ที่ลูกจ้างควรได้รับตามวุฒิการศึกษา ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง นอกจากนี้ การจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการโดยให้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันกับบุคลากร
ของรัฐยังเข้าลักษณะข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะท าให้ลูกจ้างต้องรับภาระเกินสมควร ท าให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรได้รับ ไม่มีสิทธิหยุด หรือลาเพราะต้องถูกหักค่าจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
จ้างท าของอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างที่แน่นอน ไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับ
จากทางราชการ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ในส่วนของนายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และไม่มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายใดเลย และยังขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 74 ที่ก าหนดให้รัฐต้องพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้
แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การ
ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริมการออมเพ่ือ
การด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ
กระทรวงการคลังที่ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงานให้มีความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้ 

 1.  ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ 
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      ควรแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายค่าจ้างการจ้างเอกชนด าเนินงาน ที่ก าหนดในหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.5 เดิมก าหนดว่า 
“อัตราค่าจ้างไม่จ าต้องจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตราตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับ
การจ้างงานนั้น โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วย)  ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างตาม
ข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเรียบร้อยแล้ว” 

 โดยแก้ไขเป็น  

“อัตราค่าจ้างไม่จ าต้องจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตราตลาด (คืออัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสม
กับการจ้างงานนั้น โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วย) เว้นแต่กรณีเป็นการจ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติภารกิจตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจ้างให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจ าของส่วนราชการ ที่ส่วน
ราชการไม่อาจด าเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขอ
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากส านักงาน ก.พ. ได้ จึงต้องด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะ
ของสัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ส่วนราชการก าหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าวุฒิการศึกษาที่ส่วนราชการ
ประกาศไว้ในคุณสมบัติของการรับสมัครต าแหน่งนั้น โดยให้ระบุวันก าหนดจ่ายค่าจ้างที่แน่นอน และ
ก าหนดค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ลงในสัญญาให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานให้
เรียบร้อยก่อนถึงก าหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญา” 

 เนื่องจากความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีด าเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ท าให้ส่วนราชการหลายแห่งด าเนินการจ้างบุคคลธรรมดาให้
ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและบุคลากรของรัฐ โดยท า
เป็นสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ จึงเห็นควรก าหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าจ้าง โดยให้ส่วนราชการก าหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ ากว่าวุฒิการศึกษาที่ส่วนราชการประกาศไว้ใน
คุณสมบัติของการรับสมัครต าแหน่งนั้น โดยให้ระบุวันก าหนดจ่ายค่าจ้างที่แน่นอน และก าหนด
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่า ยในการ
เดินทางไปราชการ ลงในสัญญาให้ชัดเจน โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานให้เรียบร้อยก่อน
ถึงก าหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญา ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการด าเนินการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจตามปกติของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญ
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และก าลังใจให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและลดอัตรา
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพภาพที่มีใจอยากท างานเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการแต่ติดปัญหา
เรื่องการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการและการท างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดๆ 
ได้อีกด้วย 
 
 2.  ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการตามสัญญาจ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 

 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ควรแก้ ไขหลักเกณฑ์การจ้ าง เอกชนด า เนินงานตามที่ ก าหนดตาม หนั งสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว.67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.6 เดิมก าหนดว่า 
“ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ถือเป็นบุคคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือบุคคลากรอื่นของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างท าของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง
ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนราชการผู้ว่าจ้าง
จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้
รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม”  

 โดยแก้ไขเป็น  

 “ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ถือเป็นบุคคลากรของรัฐที่
จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการหรือบุคคลากรอ่ืนของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างท าของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้าง
กับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนราชการ
ผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี 
หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 
40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเป็นการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจ้างให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลากรประจ าของส่วนราชการ ที่ส่วน
ราชการไม่อาจด าเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขอ
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อนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากส านักงาน ก.พ. ได้ จึงต้องด าเนินการจ้างลูกจ้างในลักษณะของ
สัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ถือว่าส่วนราชการมีฐานะเป็นนายจ้าง และลูกจ้างนั้นมีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนของส่วนราชการ ส่วนราชการจึงมีหน้าที่ต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ า
กองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างตามอัตราที่กฎหมายก าหนด” 

    หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการที่ส่วนราชการถือปฏิบัติในปัจจุบันนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่
เหมาะจะน ามาใช้กับกรณีจ้างลูกจ้างหรือจ้างบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้าง
แรงงาน จึงเห็นควรก าหนดข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่ส่วนราชจ าเป็นต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการ
ประจ าในลักษณะเดียวกับบุคลากรประเภทอ่ืนของรัฐ แต่ไม่อาจด าเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หรือยังไม่อาจขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากส านักงาน ก.พ. 
ได้ จึงต้องด าเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาให้มาปฏิบัติงานโดยท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ถือ
ว่าลูกจ้างนั้น มีฐานะเช่นเดียวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของส่วนราชการ โดยที่ส่วนราชการมีฐานะเป็น
นายจ้าง และมีหน้าที่ต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้าง เพ่ือให้
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่มีลักษณะงานเป็นการจ้างแรงงานเช่นเดียวกับ
บุคลากรของรัฐมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการจากนายจ้างไม่ต่ ากว่าที่พึงได้รับตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม หากลูกจ้างท างานให้แก่ส่วน
ราชการโดยรวมเป็นระยะเวลานานแต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาต่อไป ก็ยังมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคมกรณีว่างงานด้วย ซึ่งการก าหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการที่ส่วน
ราชการแสดงความรับผิดชอบตอบแทนลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ที่ท างานและคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
แล้ว ยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในอาชีพให้แก่ลูกจ้าง จากเดิมที่มีเพียงแค่หลักประกันการมี
งานท าเท่านั้น ให้เป็นการมีงานท าและได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

 2.2 ควรแก้ไขนิยามค าว่า  “ลูกจ้าง”  ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เดิมก าหนดว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง” 

 โดยแก้ไขเป็น  

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง โดยครอบคลุมถึง ลูกจ้างซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาตามสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันกับข้าราชการ 
ลูกจ้าง หรือบุคลากรอื่นของส่วนราชการด้วย”  

 ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังกล่าว ไม่
ครอบคลุมถึงลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนด าเนินงานของ
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หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ข้อ 1.6 ก าหนดว่า 
ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่พึงได้รับจากทางราชการ เช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
บุคคลากรอ่ืนของรัฐได้รับ เป็นเพียงผู้รับจ้างท าของ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง
ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ท าให้ลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างเหมาบริการที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและบุคลากรอ่ืน
ของรัฐเดือดร้อน ไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม แม้ว่าจะท างานใน
ลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานเพ่ือส่วนราชการก็ตาม ดังนั้น จึงควรแก้ไขค านิยามเพ่ือให้ความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นี้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างของส่วน
ราชการซึ่งถือเป็นผู้ใช้แรงงาน แต่ถูกว่าจ้างภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคของผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน และยังเป็นการส่งเสริม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว ที่มุ่งหมายจะเป็น
หลักประกันและคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความม่ันคงในการด ารงชีวิตอีกด้วย 

 

 3.  ปัญหาเกี่ยวกับการท าสัญญา 

 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ในปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ก าหนดรูปแบบของสัญญาโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 15 แบบ เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีแบบสัญญาที่ตรงกับ
สภาพการจ้างเหมาบริการเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด าเนินงานในลักษณะงานประจ าของส่วนราชการ 
จึงเป็นกรณีที่ส่ วนราชการใช้สัญญาไม่ตรงตามสภาพการจ้างและนิติสัมพันธ์ ที่แท้จริง  ดั งนั้น 
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานกลางที่ เกี่ยวข้อง จึงต้องทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ
กระทรวงการคลังที่ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงานให้มีความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 93  วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการนโยบายโดย
ความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุดประกาศก าหนดรูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ส าหรับงานที่มีลักษณะงานเหมือนการจ้างแรงงานหรือมี
ลักษณะเป็นงานประจ าเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานราชการ เป็นแบบ
สัญญาแบบที่ 16 เพ่ือให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างตามสัญญา
จ้างเหมาบริการที่มีลักษณะงานดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าวุฒิการศึกษา มี ก าหนดวันที่จ่าย
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ค่าจ้างที่แน่นอนโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงก าหนดวันจ่าย
ค่าจ้าง  และมีสิทธิได้รับเงินสมทบจากส่วนราชการในฐานะนายจ้างส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย 
โดยให้ก าหนดลงไปในแบบของสัญญาให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 จากความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการ กรณีด าเนินการจ้างเอกชนซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาด าเนินงานของส่วนราชการ ท าให้ส่วนราชการด าเนินการจ้างบุคคลธรรมดาให้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและบุคลากรอ่ืน
ของส่วนราชการโดยมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง โดยท าสัญญาปีต่อปีกับลูกจ้างรายเดิม แต่ท าสัญญาใน
รูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการ ซึ่งไม่ตรงกันสภาพการจ้างและนิติสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างลูกจ้าง 
และส่วนราชการ ส่งผลให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่ถือเป็นสัญญาจ้างท าของนั้นได้รับภาระเกิน
สมควรและถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น หากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงการคลังที่ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างเอกชนด าเนินงานให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมีการก าหนดแบบ
ของสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยขจัดความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการดังกล่าวให้หมดไป ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่
ปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการและบุคลากรของ
รัฐที่มีงานเป็นลักษณะการจ้างแรงงาน ให้ได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าความคุ้มครองมาตรฐานตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย 

 
บรรณานุกรม  

กรมการปกครอง กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน, คู่มือการจ้างเหมา
บริการ. 

กระทรวงการคลัง หนังสือด่วนมากที่ กค 0406.4/ว.67,  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553,  เรื่องการจ้าง
เอกชนด าเนินงาน.   

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, คู่มือการจ้างเหมา
บริการ. 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครฐั : 
ลูกจ้างประจ า. 
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รายงานการวิเคราะห์ของส านักงานรัฐสภา ฉบับที่ 4/2560, เรื่อง ค่าจ้างเหมาบริการ. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 37 ง, ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 

ราชกิ จจานุ เบกษา  ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม  135  ตอนพิ เศษ 87  ง  หน้ า  14 ,   ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ เรื่อง  แบบสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.  
2560 (ฉบับท่ี 2). 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในการด าเนินงานของส่วนราชการ. 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ. 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ. 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/2629 ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง 
การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  
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