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แนวปฏิบัติสำหรับการจ้างเหมาบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจ้างเหมาบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

เนื่องจากการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง 
ที่มีอยู่อย่างจำกัด การดำเนินการจ้างเหมาบริการนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมของสถาบันหรือ
งานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาจำกัด หรือมีความจำเป็นต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเพ่ือสนับสนุนงานในหน้าที่ตามปกติ โดยสถาบันต้องคำนึงถึงงบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรให้ ในแต่ละปีรวมถึงเงินอุดหนุนที่สถาบันได้รับจากแหล่งอ่ืนด้ วย ซ่ึงการดำเนินงานดังกล่าว 
ต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 ๑. วิธีการจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
๑.๑ สถาบันประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยระบุชื่อตำแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสารที่ใช้ 
ในการสมัคร วันเวลา สถานที่รับสมัคร วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และการทำสัญญา  

๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคล  
๑.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และจัดทำสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ๒. การพิจารณาคัดเลือก  
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการให้ พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรือวิธีการอ่ืนใดที่
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร 

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน ผู้อำนวยการอาจดำเนินการจัดจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการโดยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่มีความจำเป็นต้อง 
จ้างเหมาบริการโดยมิต้องใช้วิธีการคัดเลือกก็ได้ 

 ๓. ลักษณะการจ้าง  
๓.๑ การจ้ างเหมาบริการ มีลักษณะเป็นการจ้ างทำของ ใช้วิธีการจัดจ้ างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึงพนักงาน
จ้างเหมาบริการไม่ถือเป็นลูกจ้างของสถาบัน และสถาบันไม่ถือเป็นนายจ้าง และไม่เป็นการจ้างแรงงานที่
สถาบันซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับพนักงานจ้างเหมาบริการซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้างกับลูกจ้าง”  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๓.๒ การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะมุ่งผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงการจ้างเป็นสำคัญ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานจ้างเหมาบริการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างจนสำเร็จ และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างเพ่ือผลสำเร็จแก่งานที่ทำนั้น โดยพิจารณาจากเนื้องานเป็นหลัก 

๓.๓ การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงการจ้าง อาจกำหนด 
เต็มปีงบประมาณหรือไม่เต็มปีงบประมาณก็ได้ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะต้องสัมพันธ์กับ 
เนื้องานที่ประสงค์จะจ้าง (แต่ทำสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้างได้ไม่เกินรอบปีงบประมาณนั้น ๆ) และมิให้ 
ทำสัญญาหรือข้อตกลงการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ ภายหลังจากสัญญาหรือข้อตกลงการจ้างนั้นสิ้นสุดลง 
จะต้องดำเนินกระบวนการจัดจ้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผลปรากฏว่าพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดิมได้รับการคัดเลือก  
ก็สามารถดำเนินการทำสัญญาหรือข้อตกลงการจ้างกับพนักงานจ้างเหมาบริการรายดังกล่าวต่อไปได ้
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๓.๔ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจในการตรวจตรางาน และสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดหรือ
บกพร่อง โดยการปฏิบัติงานอาจใช้วิธีบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานว่ามาปฏิบัติงานตามท่ีตกลงไว้หรือไม ่       

 ๔. ค่าจ้าง 
๔.๑ การจ่ายค่าจ้าง 

การจ่ายค่าจ้างให้แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ละ หนึ่งเดือน โดยพิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและพิจารณาจากอัตราตลาด (คือ อัตราจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่
ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย) 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงการจ้าง จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับ 
งานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ การปรับขึ้นค่าจ้าง 
ในกรณีพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดิมได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณใหม่  

การปรับขึ้นค่าจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้พิจารณาจากงบประมาณที่สถาบันได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
ในแต่ละปีและงานที่ผู้นั้นได้รับมอบหมาย รวมทั้งความประพฤติของผู้นั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงาน 
จ้างเหมาบริการผู้ใดสมควรได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ให้ปรับขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างเดิม 
ของพนักงานจ้างผู้นั้น 

 ๕. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
เนื่องจากพนักงานจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทำของตามสัญญาหรือข้อตกลงการ

จ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จึงไม่มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของสถาบัน ตามมาตรา ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ  
ที่พึงได้รับจากสถาบัน เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง  
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน สถาบันจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบ 
ในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างไรก็ดี หากพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ประสงค์ท่ีจะได้รับประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามกฎหมายดังกล่าว 

 6. ความรับผิด 
พนักงานจ้างเหมาบริการไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539 และไม่อยู่ภายใต้การดำเนินการทางวินัยของสถาบัน แต่พนักงานจ้างเหมาบริการต้องรับผิดตามที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

7. สรุปความแตกต่างระหว่าง “เจ้าหน้าที่” กับ “พนักงานจ้างเหมาบริการ” 

ลำดับ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
1 
 
 

นิติสัมพันธ์กับสถาบัน เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

เป็นผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการ
บริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ .ศ. 
2560 ทำงานตามที่ ระบุ ไว้
สัญญาหรือข้อตกลงการจ้าง 
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ลำดับ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๒ การสรรหาว่าจ้าง ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม ร ะ เบี ย บ ค ณ ะ

กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ว่ าด้ วยการบริหารงานบุ คคลของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจั ดจ้ างและการ
บริหารพั สดุ ภาครั ฐ พ .ศ. 
2560 
 

3 ระยะเวลาการจ้าง ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม ร ะ เบี ย บ ค ณ ะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การประเมินเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564 
 

ดำเนินการจ้างครั้งละไม่เกิน  
1 ปีงบประมาณ 
 

4 งบประมาณท่ีใช้จ้าง งบบุคลากร 
 

งบดำเนินงาน 

5 พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และการดำเนินการทางวินัย 

อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่  และการ
ดำเนินการทางวินัยของสถาบัน 

- ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และการดำเนินการ
ทางวินัยของสถาบัน 
- ผู้ รับจ้างต้องรับผิดตามที่
ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
จ้าง 
 

6 สวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล 

ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ส ถ า บั น วั ค ซี น แ ห่ ง ช า ติ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
 

สวัสดิ การและประโยชน์
เกื้ อ กู ล  ให้ เป็ น ไป ต า ม
ข้อตกลงระหว่างสถาบันกับ
พนักงานจ้ างเหมาบริการ 
โดยให้ทำเป็นบันทึกแนบท้าย
สัญญาจ้าง 
 

7 การตรวจรับงานจ้าง ไม่มีการตรวจรับงานจ้าง มีการตรวจรับงานจ้างทุก
เดือนโดยคณ ะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 

7 มกราคม พ.ศ. 2565 
งานกฎหมาย สำนักอำนวยการ 

 
(นายนคร  เปรมศรี) 

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 


