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หลักเกณฑ วธิีการและเงือ่นไข การจายเงินบํารุง 
เพื่อเปนคาจางลกูจางชั่วคราวหรือลูกจางรายคาบ 

ของหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2545 

เพื่อใหการจายเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเปนคาจาง   

ลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ  ของหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปดวย 

ความคลองตวั  เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงนิบาํรุง 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  9  วรรคสาม  (4)  แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย     

เงินบาํรุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2536  และที่แกไขเพิม่เติมโดยระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข  วาดวยเงนิบาํรุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ.  2544  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดหลักเกณฑ  วิธกีารและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ในหลกัเกณฑนี ้

ลูกจางชั่วคราว  หมายความวา  ลูกจางรายเดือน  หรือลูกจางรายวัน  ที่หนวยบริการ

จางไวปฏิบัติงานที่มีกาํหนดเวลาจาง  แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางครั้งหนึง่ตองไมเกนิปงบประมาณ 

ลูกจางรายคาบ  หมายความวา  บุคคลทีห่นวยบริการจางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะ     

ชั่วคราว และมีกําหนดเวลาจางเปนรายชัว่โมง 

ขอ  2  บรรดาระเบียบ   ขอบังคับ   ประกาศ       หรือหลักเกณฑอ่ืน  ที่เกี่ยวกับการจางลูกจาง 

ชั่วคราวหรือลูกจางรายคาบเงินนอกงบประมาณ  ซึง่ขัดหรือแยงกับหลกัเกณฑนี้  ใหใชหลกัเกณฑนี้

แทน 

ขอ  3  การจางลูกจางชัว่คราวหรือลูกจางรายคาบ   ใหหนวยบริการจางบุคคลซึ่งไมไดสังกัด

หรือปฏิบัติงานเปนการประจําในหนวยงานอื่นใดของภาครัฐ   ตามความจําเปนหรือความขาดแคลน 

ของหนวยบริการที่ทาํการจาง 

ขอ  4  การจางลูกจางชัว่คราวและลูกจางรายคาบ ตองไมเปนภาระตอการใชจายเงนิบํารุง     

ของหนวยบริการ  และตองสอดคลองกับแผนการใชจายเงินบาํรุงของหนวยบริการ 

ขอ  5  การจางลูกจางชัว่คราว  ใหหัวหนาหนวยบริการดําเนนิการตามเงื่อนไข  ดังนี ้

5.1  วิเคราะหความตองการลูกจางชั่วคราวแตละประเภท  จํานวน  ตลอดจนเหตุผล  

ความจาํเปน  เพื่อจัดทาํแผนความตองการลูกจางชั่วคราวของหนวยบริการในแตละปงบประมาณ    

โดยกําหนดลกัษณะงานตาม  5.2  แลวเสนอแผนความตองการ (แผนทั้งป) ใหคณะกรรมการบริการ 
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หนวยบริการพิจารณาใหความเห็นชอบ  ลวงหนากอนปงบประมาณที่จะจางไมนอยกวา  1  เดือน    

ยกเวนปงบประมาณ  2545  ใหเสนอแผนความตองการ   (แผนทั้งปตามระยะเวลาที่เหลืออยู)   ให  

คณะกรรมการบริการหนวยบริการใหความเหน็ชอบกอนที่จะจาง 

ในกรณีที่หนวยบริการมีความจาํเปนตองปรับแผนความตองการดังกลาว  

ภายหลงัไดรับความเหน็ชอบแลว  ใหเสนอแผนที่จะปรับปรุงไปยงัคณะกรรมการบรหิารหนวยบรกิาร  เพื่อ

พิจารณาใหความเหน็ชอบอกีครั้งหนึ่งกอนที่จะจาง 

5.2  การกําหนดชื่อตําแหนงและเงื่อนไขการจาง  ใหพิจารณาตามลักษณะงาน  ดังนี ้

(1) ถาเปนงานในหนาที่ของตําแหนงขาราชการ  ใหใชชื่อตําแหนงและ      

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเหมือนขาราชการ 

(2) ถาเปนงานในหนาที่ของตําแหนงลูกจางประจํา  ใหใชชื่อตําแหนงและ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเหมือนลูกจางประจํา 

(3) ถาเปนงานที่ไมเคยไดใชชื่อตําแหนงตาม  (1)  หรือ  (2)  ยกเวนชื่อ

ตําแหนงทีก่ระทรวงการคลังไดเคยกําหนดชื่อตําแหนงและคุณสมบัติ    

ไวแลว  ใหหัวหนาหนวยบริการกาํหนดชื่อตําแหนง  คุณสมบัติและ 

เงื่อนไขในการจางเสนอคณะกรรมการบรหิารหนวยบริการเพื่อ    

พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน 

(4) ถาเปนงานที่ตองจางผูมีวุฒิการศึกษา  วุฒินั้นตองสัมพันธกับงานใน

หนาที่ 

5.3  อัตราคาจาง  ใหจางไมเกินอัตราคาจางขัน้ต่าํของตําแหนง  ถาเปนการจางผูมี 

วุฒิ   ใหจางไมเกินอัตราคาจางขัน้ต่าํของตําแหนงและวุฒิ     << วรรค 1

สําหรับลูกจางชั่วคราวที่สวนราชการจางไวกอนปงบประมาณ  2529   และ 

จางตอเนือ่งเรือ่ยมา  หากหนวยบริการจะจางในปงบประมาณตอไป  ใหจางไดในอัตราไม       นอย 

กวาอัตราที่เคยจางไว  และไมเกินอัตราคาจางขัน้สงูของตําแหนงนัน้   << วรรค 2

ในกรณีทีห่นวยบริการมีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวในอัตราคาจาง 

ที่สูงกวาอัตราคาจางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหเสนอเหตุผลและความจาํเปนไปยังคณะ

กรรมการบริหารหนวยบริการเพื่อพิจารณาใหความเปนชอบเปนกรณีไป 
                        ^
                        ^
                        ^
                        ^
                        ^ 
จ้างสูงกวา่ขั �นตํ�า (วรรค 1) หรอืสูงกวา่เงินเดอืนเก่าที�เคยจ้าง  (วรรค 2) ซึ�งสูงกวา่ขั �นตํ�าได ้
แตต่อ้งไม่เกินอัตราคา่จ้างขั �นสูง

2

Hrops_10
Highlight

Hrops_10
Highlight

Hrops_10
Highlight

Hrops_10
Highlight



-  3  - 

 

   5.4  การจางลกูจางชั่วคราวใหทาํหนาที่การเงินและหรอืบัญชี  หรือตําแหนงอืน่ใดที่

หัวหนาหนวยบริการเปนสมควรใหมีหลกัประกัน   ลูกจางชัว่คราวจะตองจัดใหมีการค้ําประกันดวย

บุคคลซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจ  ทหารซึง่มียศรอยตํารวจเอก  รอย

เอก  เรือเอกหรือเรืออากาศเอกขึ้นไป  หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิที่มเีงนิเดือนไมนอยกวา 10,000 บาท 

หรือพนกังานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไมนอยกวา  10,000 บาท  หรือการใชเงินสดค้ําประกันเปนเงนิ

ไมนอยกวา  10,000 บาท  หรือการค้ําประกันดวยหลกัทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวา  10,000  บาท 

    กรณีที่หนวยบริการไดมอบหมายใหลูกจางชั่วคราวรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น

และเห็นวาควรเรียกหลักประกันเกินกวาทีก่ําหนดก็ใหกระทําได  ตามความเหมาะสม 

   ในกรณีที่มกีารค้ําประกันเปนเงนิสด  ใหนาํเงนิสดฝากคลังตามระเบยีบการ

เก็บเงนิและนาํเงนิสงคลงัของสวนราชการ พ.ศ. 2520  และที่แกไขเพิม่เติม 

   5.5  ใหจัดทาํบัญชีการจางลูกจางชั่วคราวตามแบบแนบทายหลักเกณฑนี้   แจง 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สําหรับหนวยบรกิารสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือแจงหวัหนาสวนราชการสําหรับหนวยบริการสังกัดสวนราชการอืน่ใน

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ  ปละ  1  คร้ัง 

   5.6  สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของลูกจางชัว่คราว  ใหเปนไปตามแนวทางที่

กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 ขอ  6  การจางลูกจางรายคาบ ใหหวัหนาหนวยบริการดําเนนิการตามเงื่อนไข  ดังนี ้

   6.1 การจางลกูจางรายคาบใหจางไดตามความจาํเปนและความตองการของหนวย

บริการ  โดยจาํนวนและประเภทลูกจางรายคาบที่จะจาง       ใหเสนอความตองการและเหตุผลความ

จําเปนใหคณะกรรมการบรหิารหนวยบริการใหความเหน็ชอบกอน 

   6.2  การจางลกูจางรายคาบ  ใหจางเปนรายชั่วโมง  แตทัง้นี้ใหจางไดไมเกินวันละ 8 

ชั่วโมงติดตอกัน 

    ในกรณีที่มีความจําเปนตองจางเกินกวาวนัละ 8 ชั่วโมง  ใหเสนอ

คณะกรรมการบริหารหนวยบริการใหความเหน็ชอบ  เปนกรณีไป 

  6.3  อัตราคาจาง  ใหจางในลักษณะเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน  ตามวุฒ ิ 

ตําแหนง และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  ดังนี ้
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(1) แพทยที่ปฏิบัติงานใหบริการผูปวยนอก  ไดรับคาตอบแทนสาํหรับการตรวจ

ผูปวยรายละ 40 บาท  แตเมื่อรวมกันแลว  เงนิคาตอบแทนที่ไดรับตํ่าสุด

ตองไมนอยกวา   ชัว่โมงละ  120  บาท 

(2) แพทยที่ปฏิบัติงานใหบริการผูปวยในหรือหตัถการ  ไดรับคาตอบแทนตาม
คุณภาพและปริมาณงานที่ใหบริการตามอัตราที่กาํหนดในบัญชีหมายเลข 1 

แนบทายหลกัเกณฑนี้   แตรวมกนัแลวเงินคาตอบแทนทีไ่ดรับตํ่าสุดตอง

ไมนอยกวา  ชัว่โมงละ  120  บาท 

(3) ทนัตแพทย ไดรับคาตอบแทนตามคณุภาพและปรมิาณงานที่ใหบริการตาม
อัตราที่กําหนด ในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายหลักเกณฑนี้  แตเมื่อรวมกัน

แลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับตํ่าสุดตองไมนอยกวา   ชัว่โมงละ  120  บาท 

(4) เภสัชกร   ชั่วโมงละ   90  บาท 

(5) นักวทิยาศาสตร พยาบาลวิชาชพี นกัวชิาการทางดานสาธารณสุข ชัว่โมงละ 80 บาท 

(6) พยาบาลเทคนคิ เจาพนกังานสาธารณสุข และเจาพนกังานเทคนิค ชัว่โมงละ 60 บาท 

(7) เจาหนาทีพ่ยาบาล เจาหนาทีส่าธารณสุข และเจาหนาที่เทคนิค     ชั่วโมงละ 50 

บาท 

     ทั้งนี้  ตําแหนงตางๆ  ใหมีความหมาย  ดังนี ้

       “แพทย”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงแพทย 

       “ทันตแพทย”  หมายความวา  ผูที่มคุีณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงทนัตแพทย 

       “เภสัชกร”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงเภสชักร 

       “นักวิทยาศาสตร”  หมายความวา  ผูทีม่ีคุณสมบัติทีจ่ะดํารงตําแหนง

นักวทิยาศาสตรการแพทย  นกักายภาพบําบัด  นกัรังสีการแพทย  นักวิชาการอาหารและยา  นักเทคนิค

การแพทย นักอาชีวบาํบัด  หรือผูที่ปฏิบัติงานทางดานวทิยาศาสตรการแพทยที่ดํารงตําแหนงทีเ่รียกชื่อ

อยางอืน่  ซึ่งไดรับบรรจุดวยวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  ซึง่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. 

กําหนด 

       “พยาบาลวชิาชีพ”  หมายความวา ผูที่มคุีณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงพยาบาลวชิาชพี

หรือพยาบาลเวชปฏิบัติ 

       “นักวิชาการทางดานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดํารง

ตําแหนง  นกัวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวชิาการควบคุมโรค  นกัวิชาการสงเสริม

สุขภาพ  นักวชิาการสุขศึกษา  หรือผูที่ดํารงตําแหนงทีเ่รียกชื่ออยางอื่น  ที่ไดรับวฒุิปริญญาตรทีาง  

การพยาบาลหรือการสาธารณสุข  ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด 
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       “พยาบาลเทคนิค” หมายความวา  ผูที่มคุีณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนคิ 

       “เจาหนาทีพ่ยาบาล”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบติัที่จะดํารงตาํแหนงเจาหนาที่พยาบาล 

       “เจาพนกังานสาธารณสขุ”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงเจา

พนกังานผดงุครรภสาธารณสขุ  เจาพนักงานควบคมุโรค  เจาพนกังานสขุาภิบาล  เจาพนกังานสงเสริม

สุขภาพ  เจาพนักงานควบคมุโรค  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 

หรือ  ผูดํารงตาํแหนงที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีบ่รรจุดวยวุฒปิระกาศนยีบตัรทางการพยาบาลหรือการ

สาธารณสุขซึง่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด 

       “เจาพนกังานเทคนิค”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบติัที่จะดํารงตาํแหนงเจา

พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  เจาหนาทีรั่งสีการแพทย  เจาหนาที่อาชีวบําบัด  เจาพนักงานทันต

สาธารณสุข  เจาพนักงานเภสัชกรรม  เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟ ู หรือผูที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะดาน

ที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ที่บรรจุดวยวุฒิประกาศนียบัตรระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม

นอยกวา 2  ป  ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด 

       “เจาหนาทีส่าธารณสขุ” หมายความวา  ผูมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงเจาหนาที่

ผดุงครรภสาธารณสุข  เจาหนาที่ควบคุมโรค  เจาหนาที่สุขาภิบาล  เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ  หรือผูที่

ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ที่บรรจุดวยวฒุิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ซ่ึงใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงตามที ่ก.พ. 

กําหนด 

       “เจาหนาทีเ่ทคนิค”  หมายความวา  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงเจาหนาที่

วิทยาศาสตรการแพทย  เจาหนาที่เอกซเรย  เจาหนาทีก่ายภาพบําบัด  ผูชวยเภสัชกร  หรือผูที่

ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะดานที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ที่บรรจุดวยวุฒิประกาศนียบัตร  

ระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรไมนอยกวา  1  ป  ซึง่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงตามที่ ก.พ. 

กําหนด 

   6.4  หากหนวยบริการมีความจําเปนตองจางลูกจางรายคาบนอกเหนอืจากที่กําหนด

ไวตาม 6.3  ใหจางได  โดยใหเทยีบวุฒกิารศึกษาและจายคาจางในลกัษณะเปนคาตอบแทนตาม  6.3  

หรือหากเทยีบวุฒกิารศึกษาไมได  ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหนวยบริการเปนผู

กําหนด 

   6.5  กรณีที่หนวยบริการมีความจําเปนตองจางลูกจางรายคาบในอัตราที่สูงกวาอัตราที่

กําหนด  ใหเสนอเหตุผลและความจาํเปนไปยังคณะกรรมการบริหารหนวยบรกิารเพือ่พิจารณาใหความ

เห็นชอบเปนกรณีไป 
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   6.6  ใหหนวยบริการจัดทาํบัญชีการจางลูกจางรายคาบตามแบบแนบทาย

หลักเกณฑนี้  แจงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สําหรับหนวยบริการ

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือแจงหวัหนาสวนราชกรสาํหรับหนวยบริการสังกัดสวน

ราชการอื่นในกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อทราบ  ปละ  1  คร้ัง 

  ขอ  7  การสั่งจาง  หรือใหลาออก  ใหหัวหนาหนวยบริการเปนผูมีอํานาจในการสั่งจาง  หรือให

ลาออก 

   การเลิกจาง  ใหหวัหนาหนวยบริการเปนผูมีอํานาจในการเลิกจาง  แตตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ 

   การสั่งจาง  ใหลาออก  หรือการเลิกจาง  ตองทาํเปนคําสั่ง 

  ขอ  8  การจางลูกจางชัว่คราวหรือลูกจางรายคาบที่ไดจางกอนวนัที่หลกัเกณฑนี้มีผลใชบังคับ

ใหถือวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 

  ขอ  9  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ  และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วธิีการและเงื่อนไขนี ้

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

       ส่ัง  ณ  วันที่   22   กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2545 
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ที่ นร 1008.5/ว 25 สํ านักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

 8    กันยายน   2547

เร่ือง    ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปรับอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราว

เรียน   (กระทรวง กรม จังหวัด)

อางถึง   หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.5/ว 17 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

ตามหนงัสือที่อางถึง สํ านักงาน ก.พ. แจงแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการ
จางลูกจางช่ัวคราว และกํ าหนดอัตราคาจางช่ัวคราวของสวนราชการ ความละเอียดแจงแลว นั้น

ในการด ําเนินการตามหนังสือ สํ านักงาน ก.พ. ดังกลาว ปรากฏวาสวนราชการมี
ประเดน็หารือในกรณีตางๆ ซึ่งสํ านักงาน ก.พ. เห็นควรซักซอมความเขาใจเพิ่มเติมดังนี้

1) “ลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงานในหนาที่ของตํ าแหนงขาราชการ” หมายถึง ลูกจาง 
ช่ัวคราวที่มีช่ือตํ าแหนงเหมือนขาราชการ และลูกจางช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับที่ 
ขาราชการปฏบิตัิ แตมีช่ือตํ าแหนงตางไปจากชื่อตํ าแหนงขาราชการดวย ดังนั้น หากสวนราชการใด 
มีตํ าแหนงลูกจางช่ัวคราวที่ไดรับอนุมัติ โดยมีช่ือตํ าแหนงตางไปจากตํ าแหนงขาราชการ แตมี 
ลักษณะงานเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ ก็ใหปรับอัตราคาจางไดตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.  
ที ่นร 1004.3/ว 12 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 โดยอัตราคาจางสํ าหรับลูกจางช่ัวคราวรายวัน 
ใหคํ านวณจากการนํ าอัตราคาจางรายเดือนหารดวยจํ านวนวันทํ างาน 23 วัน (หยุดเสาร – 
อาทติย) เชน ตํ าแหนงลูกจางช่ัวคราวที่กํ าหนดคุณสมบัติไวเปนวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางรายวัน
จะเปนจํ านวน 7,260    23 = 315.65 บาท

2) การปรบัอตัราคาจางลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงานในหนาที่ของตํ าแหนงขาราชการ
สวนราชการอาจออกคํ าส่ังปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองหรือดํ าเนินการตามแนวทางที่
เคยปฏิบัติในเรื่องนี้ก็ได

3) การปรับอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณใหถือปฏิบัติ
ตามทีก่ระทรวงการคลังกํ าหนด เนื่องจากอยูในอํ านาจการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

4) การปรับอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงานในหนาที่ของตํ าแหนงขาราชการ
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.5/ว 17 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ไมรวมถึงกรณีที่ 
สวนราชการไดทํ าความตกลงการจางกับกระทรวงการคลังเปนกรณีเฉพาะราย

/5) การปรับ…

• 
• 
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5) การปรบัอตัราคาจางลูกจางช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานในหนาที่ของลูกจางประจํ า ซึ่งมี
ทัง้ต ําแหนงทีกํ่ าหนดคุณวุฒิการศึกษาเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง เชน พนักงานตรวจ
อาวธุและวตัถรุะเบิด แพทยประจํ าบาน และตํ าแหนงที่ไมกํ าหนดคุณวุฒิการศึกษาเปนคุณสมบัติ
เ ฉ พ า ะ
สํ าหรับต ําแหนง เชน พนักงานอัดสํ าเนา เจาหนาที่โทรพิมพ ฯลฯ ใหถือปฏิบัติตามที่กระทรวง
การคลังกํ าหนด

6) ลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงานในหนาที่ของตํ าแหนงขาราชการในโครงการที่มีการ 
จางเหมา ใหขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
   เลขาธิการ ก.พ.

สํ านกัพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
ศนูยบริหารพนักงานราชการ
โทร. 0 2281 5020
โทรสาร  0 2282 0874
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