
ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางชั่วคราว    หมายถึงลูกจางรายเดือน  รายวัน   และรายชั่วโมงที่จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว
และหรอืมกีาํหนดเวลาจาง  แตทัง้นีร้ะยะเวลาการจางตองไมเกนิปงบประมาณและไมมกีารเพิม่คาจางประจาํป

ประเภทของการจางลูกจางชั่วคราว
การจางลูกจางชั่วคราวแบงออกเปน   2   ประเภท   ไดแก

1)   การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
2)   การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ผูมีอํานาจสั่งจางลูกจางชั่วคราว
ผูมอํีานาจสัง่จางลกูจางชัว่คราวคอื    ปลัดกระทรวง     อธิบดหีรือผูดาํรงตาํแหนงเทยีบเทาซึง่เปนผูบงัคบั

บญัชา   หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ผูมีสิทธิขอเบิกคาจางชั่วคราว
ผูมีสิทธิเบิกคาจางชั่วคราว  คือลูกจางชั่วคราวที่หนวยราชการวาจางใหปฏิบัติงานภายใตงานและ

โครงการตาง  ๆ   คร้ังละไมเกิน   1  ป  และตองไดรับการอนุมัติจางตามที่สวนราชการกําหนดหรือตามที่
ตกลงกันตามสัญญาจากผูมีอํานาจอนุมัติและไดรับการแตงตั้งและมอบหมายใหปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ  การเบิกจายเงินคาจางชั่วคราว

1.   การเบิกจายเงินคาจางชั่วคราว
การเบิกจายเงินคาจางชั่วคราวใหถือปฏิบัติตามระเบียบระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจาง

ของสวนราชการ พ.ศ.2526 ดังนี้
  1.1   การเบิกจายเงินใหลูกจางชั่วคราวรายเดือน

  (1)   การเบิกจายเงินคาจางในวันทํางานปกติ  กําหนดจายเดือนละ  1  คร้ัง
โดยกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ

(2) การเบิกจายคาจาง  ในวันหยุดประจําสัปดาห  วันหยุดพิเศษ  ใหถือ
เปน

การปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ โดยอัตราคาจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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1.2.   การเบิกจายเงินใหลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมง
  (1)   การเบิกจายเงินคาจางในวันทํางานปกติ  กําหนดจายคาจางเดือนละ   1  คร้ัง

ซ่ึงตองมีเวลาทํางานวันหนึ่งไมนอยกวา  7  ช่ัวโมง   และสัปดาหหนึ่งไมเกิน  48  ช่ัวโมง  โดยสวนราชการ
เจาของงบประมาณเปนผูกําหนดเวลาทํางาน และเวลาเลิกงาน

  (2)   การเบิกจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  ใหจายคาจาง  2  เทา  ของอัตรา
คาจางอตัราปกติ

  (3)   การเบิกจายคาจางในวันหยุดพิเศษ  ใหจายคาจางเพิ่มใหอีก  1  เทาของคาจาง
อัตราปกติ

2.   การจายคาจางระหวางลา
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ  การจายคาจางระหวางการลาใหอยูในดุลพินิจของ

หัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณา   สวนลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณใหลูกจางไดรับเงินคาจาง
ในอัตราปกติตามระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.  2526    และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยอนุโลม    สําหรับลูกจางที่ลางานในกรณดีังตอไปนี้

2.1  การลาปวย ลูกจางชั่วคราวลาไดไมเกิน 8 วันทําการ สําหรับปแรกที่เขาปฏิบัติงาน
และในปถัดไป ลาไดปละไมเกิน 15 วันทําการ สําหรับลูกจางซึ่งจางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง เวนแตลูกจางที่
เขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา
 ลูกจางชั่วคราวที่ประสพอันตรายหรือไดรับบาดเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือ  
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ถาลาปวยธรรมดาแลวยังไมหาย หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมมีอํานาจใหลาปวยไมเกิน 60 วัน โดยนํากฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูได
รับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม

2.2   การลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไดเกิน 2 เดือน
2.3   การลาเพื่อรับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหไดรับคาจาง

อัตราปกติไมเกิน 30 วัน
2.4   การลาคลอดบุตร   ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง  และเริ่มเขา

ปฏิบัติงานในปแรกครบ   7  เดือน    มีสิทธิลาคลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน  90  วัน   โดยรับคาจางระหวางลา
จากสวนราชการไมเกิน  45 วัน  อีก  45  วัน ใหรับจากประกันสังคม   ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมง
ไมมีสิทธิรับคาจางเนื่องจากการลาคลอดบุตร

2.5   การลาไปรับการตรวจคัดเลือก เพื่อ รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร   ลาไดตามความจําเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน และรายชั่วโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวนัหยดุประจาํสปัดาห ในกรณลีาเขารับการฝกวชิาการทหาร ลาเขาเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลอง
ความพรั่งพรอม และการลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับ  ราชการทหาร
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3.   การเบิกจายเงินใหลูกจางชั่วคราวซึ่งถึงแกความตาย
ลูกจางชั่วคราวที่ตายเนื่องจากปฏิบัติราชการในหนาที่ และการตายนั้นมิไดเกิดจากความประมาท

เลินเลออยางรายแรงหรือความผิดของตนเองใหเล่ือนขั้นคาจางตั้งแตวันที่ลูกจางผูนั้นถึงแกความตายตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบกําหนด

การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑในการจาง

1.   การจางลูกจางชั่วคราว  ใหจางในอัตราคาจางไมเกินอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนง
และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง

2.   คุณสมบัติทั่วไปของผูที่จะสมัครเขาเปนลูกจางชั่วคราวใหอยูในดุลพินิจของผูมี
อํานาจสั่งจางที่จะพิจารณา   โดยใหคํานึงถึง    ความเหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะงาน

3.    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับผูสมัครเปนลูกจางชั่วคราว
       3.1   กรณีเปนงานในหนาที่ของตําแหนงขาราชการใหใชช่ือตําแหนงและ  คุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงขาราชการตําแหนงนั้น
       3.2   กรณีเปนงานในหนาที่ของตําแหนงลูกจางประจําใหใชช่ือตําแหนงและ คุณ

สมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงลูกจางประจําตําแหนงนั้น
       3.3   กรณีเปนงานใหม  ซ่ึงไมเคยกําหนดตําแหนงทางขาราชการหรือลูกจางประจํา

ใหขอทําความตกลงเพื่อกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  และอัตราคาจางกับสํานักงบประมาณ
4.   การจางลูกจางชั่วคราวจากหมวดคาจางชั่วคราว
5.   การจางลูกจางชั่วคราวจากหมวดรายจายอื่น  เพื่อจายผูเชี่ยวชาญของกรมวิเทศสหการ

ใหสวนราชการดําเนินการตามเงื่อนไขการจางลูกจางชั่วคราวประจําตัวผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  (ตาม
แบบ  ลช.  1  )  ไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

6.   การเลิกจาง  วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัยของลูกจางชั่วคราว    
ใหอยูในดุลพินิจของสวนราชการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและเปนธรรม

7.   การลาออกของลูกจางชั่วคราว  ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา
ลวงหนากอนวัน ที่จะขอลาออกจากราชการไมนอยกวาสามสิบวัน   เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ  ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจาง
ช่ัวคราวซ่ึงประสงคจะลาออก  ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสมสิบวันก็ได
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วิธีปฏิบัติในการจาง

1.   ใหผูสมัครกรอกใบสมัครลูกจางชั่วคราว  (ตามแบบ  ลช. 2)   และเก็บไวที่สวนราช
การผูเบิก   เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

2.   ปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งจาง เลิกจาง หรือใหลาออก  โดยการออกเปนคําสั่ง  (ตามแบบ  ลช.3
-ลช. 5)  ทั้งนี้ตองดําเนินการออกคําสั่งจงแตละปงบประมาณ

3.   การจางลูกจางชั่วคราวจากหมวดคาจางชั่วคราว  (หมวด  220)  ใหสวนราชการ
ขอยืนยันยอดงบประมาณรายจายหมวดคาจาวชั่วคราวจากสํานักงบประมาณ     และขออนุมัติบัญชี
ลูกจางชัว่คราวจากกรมบญัชกีลาง  แตถาเปนการจางลกูจางชัว่คราวจากหมวดรายจายอืน่  ๆ  ทีม่ใิชหมวด 220
เชน หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางหมวดเงินอุดหนุน   หมวดรายจายอื่น   เปนตน

4.   ในการจางลูกจางชั่วคราวใหทําหนาที่การเงินและหรือบัญชี ใหมีหลักประกันดังนี้
 (1)   การค้ําประกันดวยบุคคล โดยใหขาราชการตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  หรือ

 ขาราชการตํารวจ  ขาราชาการทหาร   ซ่ึงมียศตั้งแตรอยตํารวจเอก  รอยเอก   เรือเอก    หรือเรืออากาศเอก
ขึ้นไป  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไมนอยกวา   10,000   บาท   หรือพนักงานในภาคเอกชนที่
มีเงินเดือนไมนอยกวา  10,000   บาท

 (2)  ใชเงินสดค้ําประกันเปนเงินไมนอยกวา  10,000  บาท  หรือการคําประกันดวย
หลักทรัพยโดยหลักทรัพยนั้นตองมีมูลคาไมนอยกวา  10,000   บาท

 (3)   กรณีที่สวนราชการใดไดมอบหมายใหลูกจางชั่วคราวรับผิดชอบในวงเงินที่
สูงและเห็นวาควรเรียกหลักประกันเกินกวาที่กําหนดไวตาม  4.1 หรือ 4.2  ก็ใหกระทําได  โดยอยูในดุล
พินิจของผูมีอํานาจสั่งจางที่จะเรียกหลักประกันตามความเหมาะสมตามแตกรณี
                                        (4)   สําหรับเงินสดที่นํามาค้ําประกันนั้น  ใหสวนราชการนําฝากคลังตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.  2520   และที่แกไขเพิ่มเติม

5.   กรณสีวนราชการมคีวามประสงคจะจางลกูจางชัว่คราวในอตัราคาจางสงูกวาอตัราคาจาง
ขั้นต่ําใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยใหสวนราชการสงหนังสือขออนุมัติ
การจางตอกรมบัญชีกลางอยางชากอนเริ่มจาง 1 เดือน ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจาง
ดังนี้

5.1   ช่ือและอายุของผูที่สวนราชการมีความประสงคจะจาง
5.2   ช่ือตําแหนงที่จะจาง  อัตราคาจาง และกําหนดระยะเวลาการจาง
5.3   ประวัติการศึกษาและการทํางานที่ผานมา
5.4   เหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
5.5   ใบอนุมัติเงินประจํางวด  หรือใบยีนยันยอดงบประมาณรายจาย(ถามี)
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หากสวนราชการมีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวโดยไมระบุช่ือของผูที่จะจางจะตองชี้แจง
เหตุผลความจําเปนเชนเดียวกับขอ 5.4 และใหระบุเงื่อนไขการจางของตําแหนงที่ขอจาง โดยใหจัดทําบัญชี
รายละเอียดการจางลูกจางชั่วคราวกรณีการจางสูงกวาขั้นต่ํา (ตามแบบ  ลช.6)  จํานวน  4  ชุด  สงพรอม
หนังสือขออนุมัติการจางตามวรรคแรก

6.   การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวนอกเหนือจากหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดังกลาว
ขางตนสวนราชการจะตองไดรับคาวมตกลงจากกระทรวงการคลังกอน

การจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1.   สวนราชการที่ตองการจางลูกจางชั่วคราวใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ยกเวนเงินนอกงบประมาณที่มีระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการจาง
ลูกจางชั่วคราวไดโดยไมตองขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  ก็ใหเปนไปตามระเบียบนั้น

2.   การกําหนดตําแหนงและเงื่อนไขการจางลูกจางชั่วคราว
      -   งานในหนาที่ของตําแหนงขาราชการ  ใหใชช่ือตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ

 ตําแหนงเหมือนตําแหนงขาราชการ
      -   งานในหนาที่ของตําแหนงลูกจางประจํา  ใหใชช่ือตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงเหมือนลูกจางประจํา
 -   งานใหมทีไ่มเคยกาํหนดตาํแหนงทางขาราชการหรอืลูกจางประจาํ  ใหขอทาํความตกลง

เพื่อกําหนดตําแหนง  เงื่อนไขการจาง   และอัตราคาจางกับกระทรวงการคลัง
3.   ใหจางในอัตราไมเกินอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนง  และไมมีการเลื่อนขั้นคาจางไม

วาการจางลูกจางชั่วคราวนั้น  จะเปนการจางใหมหรือจางตอเนื่องสําหรับลูกจางชั่วคราวรายเดิมไมมีการ
เล่ือนขั้นคาจางให

4.   ระยะเวลาการจาง  ใหจางไดไมเกินปงบประมาณ   ยกเวนสวนราชาการใดที่มี
ความจําเปนตองจางในรอบระยะเวลาที่แตกตางกับรอบระยะเวลาตามปงบประมาณใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ

5.   ช่ือตาํแหนง  เงือ่นไขการจาง  และอตัราคาจาง  ทีก่ระทรวงการคลงัไดใหความเหน็ชอบ
ไวแลวกอนที่หลักเกณฑนี้มีผลบังคับใช   ก็ใหเปนไปตามหลักเกณฑเดิมและเมื่อตําแหนงดงักลาววางลง
ใหดําเนินการจางตามหลักเกณฑนี้โดยเครงครัดตอไป
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วิธีปฏิบัติในการจาง
1.   การขออนมุตัจิางลกูจางชัว่คราวใหสวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูขอทาํความตกลง

กับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)   อยางชากอนเริ่มจาง   1  เดือน  ถาไมดําเนินการภายในเวลา          
ที่กําหนด  หากมีปญหาในการเบิกจายสวนราชการอาจจะตองรับผิดชอบ

2.   กรณีการจางตอเนื่อง  ใหอางเลขที่หนังสือที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหจางไวเดิมและ
เหตุผลความจําเปนในการจางตอ  โดย

                   -   จัดทําบญัชีการจางลูกจางชั่วคราวกรณีการจางตอเนื่องแสดงชื่อหนวยงาน
 ช่ือตําแหนง   จํานวนอัตราเดิม  และจํานวนอัตราใหม  (ตามแบบ  ลช.  10)  จํานวน  4  ชุด

                  -   บัญชีรายละเอียดประกอบการจางลูกจางชั่วคราว   แสดงชื่อตําแหนงทั้งหมดที่
ขอจาง   เงื่อนไขการจาง  และอัตราคาจางของแตละตําแหนงตามหลักเกณฑที่กําหนดขางตน   (ตามแบบ
ลช. 11)  จํานวน  4  ชุด  แนบมาพรอมกับบัญชีการจางลูกจางชั่วคราวดังกลาว

3.   กรณีการจางใหมเพื่อ ทดแทนกรอบอัตรากําลังหรือ เพื่อ เพิ่ม เติมจากกรอบ
อัตรากําลังที่มีอ ยูแ ลว

                   -   ใหจัดทําบัญชีการจางลูกจางชั่วคราวกรณีการจางใหม    แสดงชื่อหนวยงาน
  ช่ือตําแหนง  จํานวนอัตราและกําหนดระยะเวลาการจาง  (ตามแบบ ลช. 12) จํานวน  4  ชุด

     -   บัญชีแสดงเหตุผลความจําเปนในการจางลูกจางชั่วคราว  (ตามแบบ  ลช. 13)
จํานวน  1  ชุด

-   บญัชรีายละเอยีดประกอบการจางลกูจางชัว่คราว  (ตามแบบ ลช. 11 )  จาํนวน  4  ชุด  เชน
เดียวกับขอ 2

4.   หากสวนราชการใดมีความจําเปนตองจางลูกจางชั่วคราวไมวาจะเปนการจางตอเนื่อง
หรือการจางใหมในชื่อตําแหนง  อัตราคาจาง   หรือเงื่อนไขการจางแตกตางไปจากหลักเกณฑที่กําหนด  
ใหจัดทําบัญชีรายละเอียดแยกตางหากเปนกรณี  ๆ  ไป

5.   สวนราชการมีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวในอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําใหช้ีแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจาง  ดังนี้

5.1   ช่ือและอายุของผูที่สวนราชการมีความประสงคจะจาง
5.2   ช่ือตําแหนงที่จะจาง   อัตราคาจาง   และกําหนดระยะเวลาการจาง
5.3   ประวัติการศึกษาและการทํางานที่ผานมา
5.4   เหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา

หากสวนราชการมีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวโดยไมระบุช่ือของผูที่จะจาง  จะตองชี้
แจงเหตุผลความจําเปนเชนเดียวกับขอ  5.4   และใหระบุเงื่อนไขการจางของตําแหนงที่ขอจาง   โดยใหจัด
ทําบัญชีรายละเอียดการจางลูกจางชั่วคราวกรณีจางสูงกวาขั้นต่ํา  (ตามแบบ  ลช. 14)  จํานวน  4  ชุด
สงพรอมหนังสือขออนุมัติการจาง
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6.   การจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณใหทําหนาที่การเงินและหรือบัญชี
ใหมีหลักประกันในการจางเชนเดียวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ

7.   การจายคาจางจากเงินนอกงบประมาณ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะ
พิจารณาสั่งจายถามีเงินนอกงบประมาณเพียงพอ  ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบ
ประมาณตามระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพิ่มเติม

8.   ใหสวนราชการเก็บสําเนาคําสั่งลูกจางชั่วคราวไว  เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
ของหนวยตรวจสอบภายในและหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  โดยไมตองสงใหกรมบัญชีกลาง

9.   หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณที่ไมไดกําหนดไว   ใหอยูในดุลพินิจของสวนราชการที่จะพิจารณา  โดยจะอนุโลมเชนเดียวกับ
ลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ

10.  กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดังกลาวได
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี  ๆ  ไป

การจางลูกจางชั่วคราวกรณีกรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑไวตางหากจากระเบียบ  ไดแก
1.    การจางผูท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณเขาเปนลูกจางชั่วคราว    มีหลักเกณฑ ดังนี้

(1)  จางไดเมื่อมีกรณีจําเปนแทจริง
(2)  จางไดเพียงอายุไมเกิน 65 ป
(3)   จางไดคราวละ 1 ป
(4)   ตองจางตามอัตรากําลังที่สํานักงบประมาณกําหนด
(5)   ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน

2.   การจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
การจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศใหปฏิบัติงานในสวนราชการภายในประเทศ  สาระสําคัญ

สรุปไดดังนี้
1.   การจางตองมีสัญญาจาง  และลูกจางชาวตางประเทศตามสัญญา มีสิทธิและหนาที่ตาม

ที่กําหนดไวในสัญญาจาง
2.   แบบสัญญาจางชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบที่คณะรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบแลว  ซ่ึงมี   2  แบบ คือ
2.1   แบบ  1   ใหใชเฉพาะกรณีที่มีการจาง  มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต  2  ปขึ้นไป
2.2   แบบ   2   ใหใชเฉพาะกรณีที่มีการจาง  มีกําหนดระยะเวลาไมถึง   2  ป
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3.   การขอแกไขรางสัญญาจาง  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจใชดุลพินิจอนุมัติใหสวน
ราชการตาง  ๆ   แกไขสัญญาจางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไวเดิมได  โดยมีเงื่อนไข  2   ประการ  คือ  เปน
การแกไขที่เปนประโยชนกับสวนราชการนั้นและไมผูกพันวงเงินงบประมาณเกินไปกวากอนการแกไข

4.   การจางลูกจางชาวตางประเทศทุกระดับ  ใหจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงตาม
บัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางชาวตางประเทศ  ถามีความจําเปนจะตองจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําของ
ตําแหนงที่กําหนดไว  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน  ทั้งนี้  จะตองเปนการจางที่เปน
ประโยชนตอทางราชการอยางแทจริง

5.   การจางลูกจางชาวตางประเทศไมควรจางบุคคลที่มีอายุเกิน  60   ปบริบูรณ
 เขาปฏิบัติงานเวนแตกรณีจําเปนแทจริงที่ไมอาจหาจางบุคคลอื่นเขาปฏิบัติงานแทนได   ก็ใหจางโดยขอ  
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   การจางในลักษณะเชนนี้ใหจางไดเพียงอายุไมเกิน   65  ปบริบูรณ

6.   การจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีอายุเกิน  65  ปบริบูรณ  ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง   โดยใหยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาดํารงตําแหนง   ดังนี้

6.1   ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตําแหนงที่ตองการเลือกสรรบุคคล
มาดํารงตําแหนง   เชน  คุณสมบัติดานความรูความสามารถ   ประสบการณ   และสุขภาพ  เปนตน

6.2   ผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติดีที่สุดหรือดีกวาบุคคลอื่น  ๆ   ที่มีใหเลือก
6.3   คาตอบแทนที่จะจายใหผูไดรับการเลือกสรร มีความเหมาะสมกับความรับผิด

ชอบและคุณสมบัติของบุคคล
6.4   ผูนัน้มคีณุสมบตัอ่ืิน  ๆ   ไมขดักบัคณุสมบตัติาง  ๆ   ทีท่างราชการกาํหนดไว

7.   ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่เทียบเทาอธิบดีขึ้นไป   เปนผูมีอํานาจ
อนุมัติการจางและออกคําสั่งจางลูกจางชาวตางประเทศไดเองภายในกรอบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   หรือ
ในกรณีที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  ในอัตราคาจางไมเกินขั้นต่ําของตําแหนงที่กําหนดไว
หมายเหตุ   หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ใหดูจากหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่   กค   0415/ ว  41   ลงวันที่   2
มิถุนายน  2546  เร่ือง   หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง


