
 

 

แนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ  
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุง 

 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิ นบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธาร ณสุข  พ.ศ.2545  ทั้งนี้               
การด าเนินการแตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติเดิม  ดังนี้ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเดิม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนดใหม่ 
๑.  การจ้าง 
      ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนจ้าง 
 
 
๒.  อัตราค่าจ้าง 
จ้างได้ไม่เกิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่ง  หากจะ
จ้างในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ต้อง 
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
 
๓.  อ านาจในการสั่งจ้าง  เลิกจ้าง  หรือให้ลาออก 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบให้นายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดและผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

๑.  การจ้าง 
หัวหน้าหน่วยบริการท าแผนการจ้างเสนอ 
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
 
๒.  อัตราค่าจ้าง 
จ้ า ง ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น อั ต ร าค่ า จ้ า ง ขั้ น ต่ า ขอ งต า แหน่ ง           
หากจะจ้างในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
ของต าแหน่งให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วย      
บริการเป็นกรณีไป 
 
๓.  -  อ านาจในการสั่งจ้าง  หรือให้ลาออก 
       ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการ 
      -  อ านาจ การเลิกจ้าง ก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
บริการ  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หน่วยบริหารหน่วยบริการก่อน 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างรายคาบเป็นไปอย่างถูกต้องผู้ปฏิบัติต้องศึกษา
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการจ้างเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545  ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างราย
คาบ จากเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบ ารุง  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่นี้ จะช่วยให้เข้าใจหลักเกณฑ์
ดังกล่าวดียิ่งขึ้น  โดยได้ล าดับขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ  ดังนี้ 
 
 ลูกจ้างชั่วคราว  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือนหรือลูกจ้างรายวัน  ที่หน่วยบริการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ก าหนดเวลาการจ้างไม่เกินปีงบประมาณ  (จ้างรายเดือนหรือรายวันก็ได้) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว   ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.  หน่วยบริการต้องวิเคราะห์ความต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือจัดท าแผน
ความต้องการโดยพิจารณา 
 
 (๑)  ภารกิจ       งานบันทึกข้อมูล 
       (พิจารณาลักษณะงาน) 
 

(๒)  ต าแหน่ง       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
                (ต าแหน่งต้องสัมพันธ์กับงาน) 
  

(๓)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (เงื่อนไขการจ้าง)  วุฒิ  ปวช. 
        (เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับต าแหน่งนั้น) 
  

(๔)  อัตราค่าจ้าง       เดือนละ  5,530 
       (ก าหนดได้ไม่สูงกว่าต าแหน่งและวุฒิ  หากสูงกว่าต้องเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยการเป็น   
                      กรณี ๆ ไป)   
 ๒.  จัดท าแผนความต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนปีงบประมาณที่จะจ้าง ๑ เดือน  (เสนอแผนความต้องการภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม)  โดยมี
รายละเอียดตามตัวอย่าง 
ตัวอย่างแบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 

ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ 
 

ต าแหน่ง 
เงื่อนไขการจ้าง 

จ านวน 
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
(ไม่เกินปีงบประมาณ) 

เหตุผลความ
จ าเป็นในการจ้าง 

 
 
 
 

๑. 

โรงพยาบาล.......... 
ฝุาย/งาน.............. 
 

เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล 

 
 
 
 

วุฒิ ปวช. หรือเทียบ
ได้ไม่ต ากว่านี้ 
(ทางด้านที่เก่ียวข้อง) 

 
 
 

๒ 

 
 
 
5,530 

 
 
 
๑ ต.ค. ๔๙-๓๐ ก.ย. ๕๐ 
 

 
 
 
ทดแทนกรอบ
อัตราก าลังทาง
ข้าราชการ
ประกอบกับ
ขณะนี้มีงาน
เร่งด่วน 

 
 ๓.  ระหว่างปีงบประมาณ  หน่วยบริการมีความจ าเป็นต้องปรับแผน  เช่น  เปลี่ยนแปลงจ านวน  เปลี่ยน
ต าแหน่ง  เงื่อนไขการจ้าง  อัตราค่าจ้าง  ให้เสนอแผนที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความ
เห็นชอบ 
 ๔.  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องไม่เป็นภาระต่อการใช้จ่ายเงินบ ารุงและสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน
บ ารุงของหน่วยบริการ 



 

 

 
 การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
 ไม่ได้ก าหนดวิธีการสรรหาไว้  คงให้เป็นไปตามดุลพินิจของหน่วยบริการ  แต่ได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ลูกจ้างชั่วคราวไว้  ดังนี้ 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจ าใน
หน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ 
 ๒.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งจ้างที่จะพิจารณา  โดยอนุโลมตามคุณสมบัติทั่วไป
ของลูกจ้างประจ าก็ได ้
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (เงื่อนไขการจ้าง) 
 การก าหนดต าแหน่งและเงื่อนไขในการจ้างให้พิจารณาตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
 ๑.  ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของต าแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เหมือนข้าราชการ 
 ๒.  ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของต าแหน่งลูกจ้างประจ าให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเหมือน
ลูกจ้างประจ า 
 ๓.  ถ้าเป็นงานที่ไม่เคยก าหนดต าแหน่งทางข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า  ยกเว้นชื่อต าแหน่งที่
กระทรวงการคลังได้เคยก าหนดชื่อต าแหน่งไว้แล้ว  ให้หัวหน้าหน่วยบริการก าหนดชื่อต าแหน่ง  คุณสมบัติเงื่อนไข
ในการจ้างและอัตราค่าจ้างเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบ 
 

การค  าประกัน (ข้อ 5.4  ในหลักเกณฑ์ฯ) 
 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ท าหน้าที่การเงินและหรือบัญชี  หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่หัวหน้าหน่วยบริการ
เห็นสมควรให้มีหลักค้ าประกัน  ต้องวางหลักการค้ าประกันภายในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือ 
เกินกว่าก็ได้ 
 ผู้มีอ านาจในการสั่งจ้างหรือให้ลาออก 
 หัวหน้าหน่วยบริการมีอ านาจในการเลิกจ้าง  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหน่วยบริการ
ก่อน  โดยออกเป็นค าสั่ง 
 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื อกูลลูกจ้างชั่วคราว    

ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดเมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๔๕  ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ 
ลูกจ้างรายคาบ  หมายความว่า บุคคลที่หน่วยบริการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และมีก าหนด
ระยะเวลาจ้างเป็นรายชั่วโมง 
 

การจ้างลูกจ้างรายคาบ  ให้ด าเนินการตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
 1.  จ้างได้ตามความจ าเป็น โดยเสนอความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นให้คณะกรรมการบริหารหน่วย
การให้ความเห็นชอบ 
 2.  ให้จ้างเป็นรายชั่วโมง ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ถ้าจ้างเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบเป็นกรณีๆไป 
  
การสรรหาลูกจ้างรายคาบ 
    ไม่ได้ก าหนดวิธีการสรรหาไว้ แต่ได้ก าหนดคุณสมบัติของลูกจ้างรายคาบไว้  ดังนี้ 
คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  การจ้างลูกจ้างรายคาบ ให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่ได้สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจ า        
ในหน่วยงานอืน่ใดของภาครัฐ 
 2.  คุณสมบัติอ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งจ้างที่จะพิจารณา 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (เงื่อนไขการจ้าง) 
 ก าหนดให้จ้างผู้มีคุณสมบัติที่จ าด ารงต าแหน่งนั้น ๆ (ตามที่ ก.พ.  หรือกระทรวงการคลังก าหนด)        
เช่น จ้างแพทย์ แพทย์ หมายความว่า ผู้มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งแพทย์ (ตามที่ ก.พ. ก าหนด) 
อัตราค่าจ้าง   ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  ตาวุฒิ  ต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.  แพทย์  ปฏิบัติงานให้บริการผู้ปุวยนอก ค่าตอบแทนส าหรับการตรวจผู้ปุวยรายละ 40 บาท  
แต่เมื่อรวมกันแล้ว  เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 120  บาท 
  2.   แพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ปุวยในหรือหัตถการ  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีหมายเลข 1  
แนบท้ายหลักเกณฑ์  แต่รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 120  บาท 
  3.  ทันตแพทย์  ได้รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานที่ให้บริการตามอัตราที่ก าหนดใน
บัญชีหมายเลข 2แนบท้ายหลักเกณฑ์แต่เมื่อรวมกันแล้ว  เงินค่าตอบแทนต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 120 บาท 
  4.  เภสัชกร  ชั่วโมงละ  90  บาท 
  5.  นักวิทยาศาสตร์  (จ้างในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักกายภาพบ าบัด นักรังสี
การแพทย์  นักวิชาการอาหารและยา  นักเทคนิคการแพทย์ นักอาชีวบ าบัด  หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้วุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.พ. ก าหนด)  ชั่วโมงละ  80  บาท) 
  6.  พยาบาลวิชาชีพ  ชั่วโมงละ  80  บาท 
  7.  นักวิชาการด้านสาธารณสุข  (จ้างในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสุขาภิบาล  
นักวิชาการควบคุมโรค  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  นักวิชาการสุขศึกษา  หรือต าแหน่งอ่ืนที่ใช้วุฒิปริญญาตรี
ทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข ตามท่ี ก.พ.ก าหนด)   ชั่วโมงละ 80  บาท 
  8.  พยาบาลเทคนิค  ชั่วโมงละ 60  บาท 
  9.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (จ้างในต าแหน่งงานผดุงครรภ์สาธารณสุขเจ้าพนักงานควบคุมโรค  
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าพนักงานควบคุมโรค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  



 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  หรือต าแหน่งอ่ืนที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาล  หรือการสาธารณสุข  
ตามท่ี ก.พ.  ก าหนด)  ชั่วโมงละ  60  บาท 
  10.  เจ้าพนักงานเทคนิค  (จ้างในต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าหน้าที่รังสี
การแพทย์  เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟู หรือผู้ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตร  ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามท่ี ก.พ. ก าหนด)  ชั่วโมงละ  60  บาท 
  11.  เจ้าหน้าที่พยาบาล  ชั่วโมงละ  50 บาท 
  12.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (จ้างในต าแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือ
การสาธารณสุข  ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  1   ปี  ตามที่  ก.พ. ก าหนด)  ชั่วโมงละ  50  บาท 
  13.  เจ้าหน้าที่เทคนิค  (จ้างในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ 
เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด  ผู้ช่วยเภสัชกร  หรือผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตร 
ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามท่ี ก.พ. ก าหนด)  ชั่วโมงละ  50  บาท 
  การจ้างต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้ท าได้โดยเทียบวุฒิการศึกษาและจ่าย
ค่าตอบแทนตามที่กล่าว  หรือหากเทียบวุฒิการศึกษาไม่ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริการเป็นผู้ก าหนด 
  การจ้างในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าก าหนดให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็น  ให้คณะกรรมการบริหาร
หน่วยบริการพิจารณาเป็นกรณีไป 
 

 ผู้มีอ านาจในการสั่งจ้างหรือให้ลาออก 
  หัวหน้าหน่วยบริการมีอ านาจในการสั่งจ้าง  หรือให้ลาออกโดยออกเป็นค าสั่ง 
 การเลิกจ้าง 
  หัวหน้าหน่วยบริการมีอ านาจในการเลิกจ้าง   แต่ต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหน่วยบริการก่อน  โดยออกเป็นค าสั่ง 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างรายคาบ มิได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารลูกจ้าง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 02 5901350 
 



 

 

สรุปสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์เก้ือกลู 
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบ ารุง 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ  ประเภทเงินบ ารุงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลส าหรับลูกจ้างรายคาบ มิได้ก าหนด     
ให้ได้รับตามประกาศนี ้
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื อกูล ข้อก าหนด หมายเหตุ 
สิทธิเกี่ยวกับการลา   
(ข้อ๒ ตามประกาศกระทรวง ฯ) 
๑.  การลา 
๒.  การลาคลอดบุตร 
๓.  การลากิจส่วนตัว 
๔.  การลาพักผ่อน 
๕.  การลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบ 
      พิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ 
๖.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับ         
    การเตรียมพล 
๗.  การลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา  
(ข้อ๓ ตามประกาศกระทรวงฯ) 
๑.  การลาปุวย 
    -     ลาปุวยปกติ 
 
 
 
 
 
 

-  ลาปุวยเพราะได้รับอันตรายหรือปุวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

จ านวนวันลาแต่ละประเภทให้
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วย
บริการเป็นผู้ก าหนด ยกเว้น 
การลาพักผ่อนประจ าปี ก าหนด
ไว้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วันท าการ 
และการคลอดบุตรครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๙๐ วัน (นับวันหยุดด้วย) 
 
 
 
 
 
 
ปีแรกไม่เกิน ๘ วันท าการ 
ปีต่อไปไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
จ าเป็นต้องลาหยุดเกินกว่าที่
ก าหนด ในการลาปุวยปกติให้
คณะกรรมการ บริหารหน่วย
บริการ  เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  
พิจ า รณาอนุญาต   แต่ ต้ อ ง      
ไม่เกิน  ๓๖๕  วัน 

ถือปฏิบัติในการขอลาเช่น เดียวกับ
การลาของข้าราชการพลเรือนโดย
อนุ โ ล มส า ห รั บ ก า รจ่ า ยค่ า จ้ า ง
ระหว่างลาให้ดูในข้อต่อไป  
* -*  หากการลาประเภทใดไม่ ได้
ก าหนดให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
ก็ จ่ า ย ค่ า จ้ า ง ร ะห ว่ า ง ล า ไ ม่ ไ ด้ 
(หมายความว่าลาได้โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลา) 
 
 
 
 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 
๖ เดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง  
(นับเวลาตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณท่ีมีระยะเวลาถึง  
๖ เดือนให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้
ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง) 
หมายถึ ง  ลู กจ้ า งชั่ ว คราวที่ จ้ า ง
ต่อเนื่อง 
 
ลาหยุดรักษาตัวในปีที่จะจ้างต่อเนื่อง
ใ ห้ หั ว ห น้ า ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ส น อ
คณะกรรมการพิจารณา 
 

 



 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื อกูล ข้อก าหนด หมายเหตุ 
๒.  การลาคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  การลาพักผ่อน 
 
 
 
๔.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล 
      ก.  การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
      ข.  การลาเข้ารับการระดมพล   
          หรือเข้ารับ 
           การทดลองความพรั่งพร้อม 
      ค.  การลาไปรับการตรวจเลือกเพ่ือรับ 
           ราชการทหาร 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      ให้ เทียบต าแหน่ งลูกจ้ างชั่ วคราวกับ
ข้าราชการพลเรือน  ดังนี้ 
กลุ่มต าแหน่งในหมวดแรงงาน,หมวดกึ่งฝีมือ 
หรือต าแหน่ งที่ ใช้วุฒิ  ปวช . ให้ เทียบเท่า 
ข้าราชการระดับ ๑ 
ข.  กลุ่มต าแหน่งในหมวดฝีมือ,หมวดฝีมือ
พิเศษระดับต้น  หรือต าแหน่งที่ใช้วุฒิ ปวท. 
หรือ ปวส. ให้เทียบเท่าข้าราชการระดับ ๒ 
ค .   ก ลุ่ ม ต า แ ห น่ ง ใ น ห ม ว ด ฝี มื อ พิ เ ศ ษ
ระดับกลาง,ฝีมือพิเศษระดับสูง  และฝีมือ
พิเศษเฉพาะหรือต าแหน่งที่ใช้วุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี หรื อ เที ยบ เท่ า  ให้ เ ที ยบ เท่ า
ข้าราชการระดับ ๓  

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้
ต่อเนื่องลาได้ไม่เกิน ๙๐ วันได้รับ 
ค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการ 
ไม่เกิน ๔๕ วัน (หมายความว่า  
ลาตั้ งแต่  ๑-๔๕ วัน ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา ส่วนที่ลาเกิน ๔๕ วัน 
ไม่ได้รับค่าจ้าง) 
 
 
 
 
ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐  วันท าการ 
 
 
 
ปีละไม่เกิน ๒ เดือน 
ปีละไม่เกิน ๓๐ วัน 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วย
บริการ 
 
 
 
 
 
ก า หนด ให้ ไ ด้ รั บค่ า จ่ า ย ในกา ร
เดินทางไปราชการตามพระราช 
กฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม   ซึ่ ง ก า ห น ด ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ค่า ใช้จ่ ายเฉพาะการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  
โดยเทียบต าแหน่งกับระดับชั้นของ
ข้าราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 

- ลู ก จ้ า ง ร ายวั น ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ค่าจ้างระหว่างลา 
- ลูกจ้างรายเดือนจ้างปีแรก
ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
-ลูกจ้างรายเดือนจ้างต่อเนื่อง
ลาคลอดบุตรมีสิทธิ ได้ รั บ
ค่าจ้างระหว่างลา เมื่อท างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ เดือน 
(นับเวลาปีแรกรวมกับปีที่จ้าง
ต่อเนื่อง) 
 
ปีแรกต้องปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 
 
ปี  หมายถึง  ปีงบประมาณ 
การลาต้ อ ง ให้ ผู้ ล าแสด ง 
จ านวนวันที่ต้องเดินทางไป
และกลับ และวันที่ต้องอยู่
เพ่ือตรวจเลือกเท่าที่จ าเป็น  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 



 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื อกูล ข้อก าหนด หมายเหตุ 
การฝึกอบรม (ข้อ ๕ ตามประกาศกระทรวงฯ) 
หัวหน้าหน่วยบริการอนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวไป
ฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน กรณีเกินกว่า 
๓ เดือน ให้คณะกรรมการหน่วยบริการ
พิจ ารณา เสนอขออนุ มั ติ ปลั ดกระทรว ง
สาธารณสุขเป็นกรณีไป 
 
สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการ (ข้อ ๖ ตามประกาศกระทรวง) 
 
 
 
 
 
 
 
สิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล  
(ข้อ ๖ ตามประกาศกระทรวงฯ) 
ก.  ค่ารักษาพยาบาลกรณีปกติ 
 
ข .   ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ก ร ณี บ า ด เ จ็ บ           
จากการปฏิบัติราชการ 
 

ให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าลงทะเบียนตามที่หน่วยงานที่
จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ 
 
 
 
 
ให้ได้ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
วิ ธี การและเงื่ อนไขการจ่ ายเงิน
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบั งคับ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ว่ า ด้ ว ย       
การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
ให้เบิกจากประกันสังคม 
 - ให้เบิกจากหน่วยบริการที่จ้างได้
เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ 
บาท/ครั้ง หากเกินกว่าที่ก าหนด 
ให้คณะกรรมการบริหารหน่ วย
บริการพิจารณาจ่ายเพ่ิมได้อีก 
ไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระท า
ภายใน ๑๒ เดือน  นับแต่ วันที่
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม 
 - กรณีทางราชการมีความจ าเป็น 
ต้องเข้าจัดการศพลูกจ้างชั่วคราว 
ผู้ถึงแก่กรรม เพราะไม่มีผู้ ใดเข้า
จัดการในเวลาอันสมควร ให้ทาง
ราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วย
พิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วน
ที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
* -*  ก า ร สั่ ง ใ ห้ ลู ก จ้ า ง ไ ป
ฝึ ก อ บ ร ม  ใ ห้ ค า นึ ง ถึ ง
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยและประ โยชน์      
ที่ทางราชการจะได้รับ 

 
 



 

 

หลักเกณฑ์  วิธีและเงื่อนไข  การจ่ายเงินบ ารุง 
เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ 

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
 
 เพ่ือให้การจ่ายเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
หรือลูกจ้างรายคาบ  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว  เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินบ ารุง 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 วรรคสาม (4)  แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยเงินบ ารุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1  ในหลักเกณฑ์นี้ 
  ลูกจ้างชั่วคราว  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  หรือลูกจ้างรายวัน  ที่หน่วยบริการจ้างไว้
ปฏิบัติงานที่ก าหนดเวลาจ้าง  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างครั้งหนึ่งต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
  ลูกจ้างรายคาบ  หมายความว่า  บุคคลที่หน่วยบริการจ้างไว้ปฏิบัติที่มีลักษณะชั่วคราว  และ 
มีก าหนดเวลาจ้างเป็นรายชั่วโมง 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ที่เกี่ยวกับการจ้างลู กจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบเงินนอกงบประมาณ ซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
 ข้อ 3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ  ให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่ได้สังกัดหรือปฏิบัติงาน
เป็นการประจ าในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ  ตามความจ าเป็นหรือความขาดแคลนของหน่วยบริการที่ท าการจ้าง 
 ข้อ 4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายคาบ  ต้องไม่เป็นภาระต่อการใช้จ่ายเงินบ ารุงของหน่วย
บริการ  และต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 
 ข้อ 5 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ให้หัวหน้าหน่วยบริการด าเนินการตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
  5.1  วิเคราะห์ความต้องการลูกจ้างชั่วคราวแต่ละประเภท  จ านวน  ตลอดจนเหตุผลความจ าเป็น  
เพ่ือจัดท าแผนความต้องการลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยบริการในแต่ละปีงบประมาณโดยก าหนดลักษณะงาน 
ตาม 5.2  แล้วเสนอแผนความต้องการ (แผนทั้งปี) ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณที่จะจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ยกเว้นปีงบประมาณ 2545  ให้เสนอแผนความต้องการ 
(แผนทั้งปีตามระยะเวลาที่เหลืออยู่) ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจ้าง 

 ในกรณีที่หน่วยบริการมีความจ าเป็นต้องปรับแผนความต้องการดังกล่าวภายหลังได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้เสนอแผนที่จะปรับปรุงไปยังคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะจ้าง 
  5.2  การก าหนดชื่อต าแหน่งและเงื่อนไขการจ้าง  ให้พิจารณาตามลักษณะงาน ดังนี้ 
   (1)  ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของต าแหน่งข้าราชการ  ให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ 
         ต าแหน่งเหมือนข้าราชการ 
   (2)  ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า  ให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติ  
         เฉพาะ ต าแหน่งเหมือนลูกจ้างประจ า 
 
 



 

 

   (3)  ถ้าเป็นงานที่ไม่เคยได้ใช้ชื่อต าแหน่งตาม (1)  หรือ (2) ยกเว้นชื่อต าแหน่งที่ 
      กระทรวงการคลังได้เคยก าหนดชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติไว้แล้ว  ให้หัวหน้าหน่วย 
      บริการก าหนดชื่อต าแหน่ง  คุณสมบัติและเง่ือนไขในการจ้างเสนอคณะกรรมการ 
      บริหารหน่วยบริการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

   (4)  ถ้าเป็นงานที่ต้องจ้างผู้มีวุฒิการศึกษา  วุฒินั้นต้องสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ 
  5.3  อัตราค่าจ้าง ให้จ้างไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่ง ถ้าเป็นการจ้างผู้มีวุฒิ  ให้จ้าง 
ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่งและวุฒิ 
  ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ส่วนราชการจ้างไว้ก่อนปีงบประมาณ 2529  และจ้างต่อเนื่องเรื่อยมา  
หากหน่วยบริการจะจ้างในปีงบประมาณต่อไป  ให้จ้างได้ในอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราที่เคยจ้างไว้   
และไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 
  ในกรณีที่หน่วยบริการมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นไปยังคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 
  5.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ท าหน้าที่การเงินและหรือบัญชี  หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่หัวหน้า
หน่วยบริการเห็นสมควรให้มีหลักประกัน  ลูกจ้างชั่วคราวจะต้องจัดให้มีการค้ าประกันด้วยบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ 4  ขึ้นไป  หรือข้าราชการต ารวจ ทหารซึ่งมียศร้อยต ารวจเอก ร้อยเอก เรือเอกหรือเรืออากาศเอกขึ้น
ไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท  หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อย
กว่า 10,000 บาท  หรือการใช้เงินสดค้ าประกันเป็นเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาทหรือการค้ าประกันด้วยหลักทรัพย์
ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
  กรณีที่หน่วยบริการได้มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น และเห็นว่าควรเรียก
หลักประกันเกินกว่าที่ก าหนดก็ให้กระท าได้  ตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่มีการค้ าประกันเป็นเงินสด  ให้น าเงินสดฝากคลังตามระเบียบการเก็บเงินและน าเงิน 
ส่งคลังของส่วนราชการ  พ.ศ. 2520  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  5.5  ให้จัดท าบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  แจ้งนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดและปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการส าหรับหน่วยบริการสังกัดราชการอ่ืนในกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อทราบ ปีละ 1 ครั้ง 
  5.6  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
 ข้อ 6 การจ้างลูกจ้างรายคาบ  ให้หัวหน้าหน่วยบริการด าเนินการตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
  6.1 การจ้างลูกจ้างรายคาบให้จ้างได้ตามความจ าเป็นและความต้องการของหน่วยบริการ  โดย
จ านวนและประเภทลูกจ้างรายคาบที่จะจ้าง  ให้เสนอความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นให้คณะกรรมการ
บริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบก่อน 
  6.2 การจ้างลูกจ้างรายคาบให้จ้างเป็นรายชั่วโมง แต่ทั้งนี้ให้จ้างได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงติดต่อกัน 
       ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ้างเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริการให้ความเห็นชอบ เป็นกรณีไป 
 
 
 



 

 

  6.3  อัตราค่าจ้าง  ให้จ้างในลักษณะเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  ตาวุฒิ ต าแหน่ง และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (1)  แพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ปุวยนอก   ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการตรวจผู้ปุวยรายละ 
40 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้ว  เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่า ชั่วโมงละ  120 บาท 
  (2)  แพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ปุวยในหรือหัตถการ  ได้รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและ
ปริมาณงานที่ให้บริการตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  แต่รวมกันแล้วเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่า ชั่วโมงละ 120  บาท 
  (3)  ทันตแพทย์  ได้รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานที่ให้บริการตามอัตราที่ก าหนด
ในบัญชีหมายเลข 2  แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้   แต่เมื่อรวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ าสุดต้องไม่น้อยกว่า   
ชั่วโมงละ 120 บาท 
  (4)  เภสัชกร  ชั่วโมงละ  90 บาท 
  (5)  นักวิทยาศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ชั่วโมงละ 80 บาท 
  (6)  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค ชั่วโมงละ 60  บาท 
  (7)  เจ้าหน้าที่พยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่เทคนิค  ชั่วโมงละ  50 บาท   
   ทั้งนี้  ต าแหน่งต่าง  ๆ ให้มีความหมาย  ดังนี้ 
  “แพทย์”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งแพทย์ 
  “ทันตแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งทันตแพทย์ 
  “เภสัชกร”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเภสัชกร 
  “นักวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
นักกายภาพบ าบัด  นักรังสีการแพทย์  นักวิชาการอาหารและยา นักเทคนิคการแพทย์ นักอาชีวบ าบัด  หรือ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งได้รับการบรรจุด้วยวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรี  ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  “พยาบาลวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
  “นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการควบคุมโรค  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  นักวิชาการ  
สุขศึกษา  หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข  ซึ่ง
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่  ก.พ. ก าหนด 
  “พยาบาลเทคนิค”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งพยาบาลเทคนิค 
  “เจ้าหน้าที่พยาบาล”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานผดุง
ครรภ์สาธารณสุข  เจ้าพนักงานควบคุมโรค  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุขซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามท่ี ก.พ.  ก าหนด 
  “เจ้าพนักงานเทคนิค”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ



 

 

อย่างอ่ืน  ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า2ปี ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 

“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ 
สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุขระยะเวลาการศึกษาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  “เจ้าหน้าที่เทคนิค”  หมายความว่า  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
การแพทย์  เจ้าหน้าที่เอกซเรย์  เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด  ผู้ช่วยเภสัชกร  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่
ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 
ปี  ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  6.4  หากหน่วยบริการมีความจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างรายคาบนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตาม 6.3 
ให้จ้างได้  โดยให้เทียบวุฒิการศึกษาและจ่ายค่าจ้างในลักษณะเป็นค่าตอบแทนตาม 6.3 หรือหากเทียบวุฒิ
การศึกษาไม่ได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเป็นผู้ก าหนด 
  6.5  กรณีที่หน่วยบริการมีความจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างรายคาบในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนด  
ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นไปยังคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 
  6.6  ให้หน่วยบริการจัดท าบัญชีการจ้างลูกจ้างรายคาบตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  แจ้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ส าหรับหน่วยบริการสังกัด  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  หรือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการส าหรับหน่วยบริการสังกัดส่วนราชการอ่ืนในกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือ
ทราบ  ปีละ  1 ครั้ง 
 ข้อ 7  การสั่งจ้าง หรือให้ลาออก  ให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งจ้าง  หรือให้ลาออก 
  การเลิกจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอ านาจในการเลิกจ้าง  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการก่อน 
  การสั่งจ้าง  ให้ลาออก  หรือการเลิกจ้าง  ต้องท าเป็นค าสั่ง 
 ข้อ 8 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบที่ได้จ้างก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
 ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการ  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขนี้ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545 

     ลงชื่อ     วินัย  วิริยกิจจา 
  (นายวินัย  วิริยกิจจา) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



 

 

บัญชีการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ........... 

ของหน่วยบริการต่าง ๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนราชการ      กรม............................................. 

 
ล าดับ ชื่อต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง จ านวนอัตรา หมายเหตุ 
ชื่อหน่วยบริการ .................................    
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
     
     
หมายเหตุ  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราค่าจ้างรายวัน  หรือรายเดือน 
 

บัญชีการจ้างลูกจ้างรายคาบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ของหน่วยบริการต่าง ๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนราชการ  กรม ................................................ 

 
ล าดับ ชื่อต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง จ านวนอัตรา หมายเหตุ 
ชื่อหน่วยบริการ .................................    
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารหมายเลข 2 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สวัสดิการและสทิธิประโยชน์เกื อกูลของ 

ลูกจ้างช่ัวคราว  พ.ศ. 2545 
............................................. 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2545  และก าหนดให้
ลูกจ้างชั่วคราวได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงประกาศก าหนดการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงของหน่วย
บริการ  ดังนี้ 
 ข้อ 1  ให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงของหน่วยบริการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศนี้ 
 ข้อ 2  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลา  ตามประเภทการลา  ดังนี้ 
  2.1  การลาปุวย 
  2.2  การลาคลอดบุตร 
  2.3  การลากิจส่วนตัว 
  2.4  การลาพักผ่อน 
  2.5  การลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  2.6  การลาเข้ารับการตรวจคัดเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพล 
  2.7  การลาฝึกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
  จ านวนวันลาแต่ละประเภท  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้ก าหนด  ยกเว้นการ
ลาพักผ่อนประจ าปี  ก าหนดไว้ปีหนึ่งไม่เกิน 10  วันท าการ  และการลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งไม่เกิน  90  วัน 
 ข้อ  3  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ตามประเภทการลา ดังนี้ 
  3.1  การลาปุวย 
   (ก)  กรณีเข้าปฏิบัติงานปีแรก  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาปุวยปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันท าการ  
เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
   (ข)  ในกรณีที่ปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไปซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่อง  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลา
ปุวยปีหนึ่งไม่เกิน  15  วันท าการ 
   (ค)  กรณีการลาปุวยเพราะได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่  หากมีความจ าเป็นต้องลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ใน  (ก)  หรือ  (ข)  ให้
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุญาต  แต่ต้อง 
ไม่เกิน 365 วัน 
   ในกรณีที่จ าเป็นต้องลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวต่อตามวรรคหนึ่งในปีงบประมาณที่จะ
จ้างต่อเนื่อง  ให้หัวหน้าหน่วยบริการที่จะจ้างเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา   หากมีการจ้าง
ต่อเนื่องให้ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเกินกว่าที่ได้ลาปุวยตามวรรคหนึ่งได้  แต่รวม
ระยะเวลาที่ลาเพราะเหตุดังกล่าวต้องไม่เกิน 365  วัน 



 

 

  3.2  การลาคลอดบุตร  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มีสิทธิลาเนื่องจาก
การคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน  โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน  45  วัน  และอีก 45  วันให้รับจาก
ประกันสังคม  แต่กรณีท่ีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ  7  เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
  3.3   การลาพักผ่อน  ลูกจ้างชั่วคราว  มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี  ปีละไม่เกิน  10 วันท าการ  
แต่ในปีแรกต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน  จึงจะมีสิทธิดังกล่าว 
  3.4  การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  การลาเพ่ือเข้ารับการระดมพลหรือเข้ารับการทดลองความ 
พรั่งพร้อมและการลาไปรับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหาร   ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลา  ดังนี้ 
   (ก)  การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ปีละไม่เกิน  2 เดือน 
   (ข)  การลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ปีละ  
                                               ไม่เกิน 30 วัน 
   (ค)  การลาไปรับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหาร  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า 
                                                หน่วยบริการเป็นผู้ก าหนด 
  หมายเหตุ   ปี  หมายถึงปีงบประมาณ 
 
 ข้อ 4  ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยบริการให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ  มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ในราชอาณาจักร)  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  ต้องเทียบต าแหน่งกับระดับชั้นของข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจ า  
เพ่ือใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังนี้ 
  4.1  การเทียบต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เทียบตามการแบ่งหมวดต าแหน่งของลูกจ้างประจ าที่
กระทรวงการคลังก าหนด  กับระดับชั้นของข้าราชการพลเรือน  ดังนี้ 
   (ก)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในกลุ่มต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในหมวดแรงงานและ
หมวดกึ่งผีมือ  หรือต าแหน่งที่ใช้วุฒิ  ปวช.  ให้เทียบเท่า  ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  1 
    (ข)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในกลุ่มต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในหมวดฝีมือ  และ
หมวดฝีมือพิเศษระดับตน้  หรือต าแหน่งที่ใช้วุฒิ  ปวท. หรือ ปวส.  ให้เทียบเท่าข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 2 
   (ค)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในกลุ่มต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในหมวดฝีมือ
ระดับกลาง  ฝีมือระดับต้น  และฝีมือพิเศษเฉพาะ  หรือต าแหน่งที่ใช้วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ให้
เทียบเท่าข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  3 
  4.2  การเทียบต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการให้เทียบกับหมวด
ลูกจ้างประจ าโดยตรง  ดังนี้ 
   (ก)  ต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,560 บาท  ให้เทียบเท่า
กับหมวดฝีมือ  และต าแหน่งที่ก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันสูง 16,160  บาท  ให้เทียบเท่ากับหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
   (ข)  ต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูง 19,740  บาท  ให้เทียบเท่า
กับหมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง และต าแหน่งที่ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูง 26,050 บาท ให้เทียบเท่ากับหมวดฝีมือ
พิเศษระดับสูง 
 
 
 
 
 



 

 

  4.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
   (ก)  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายต่อวัน 
   (ข)  ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว 
 

ต า แ ห น่ ง ร ะ ดั บ ที่
เทียบเท่า 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  (บาท:วัน) ค่าเช่าที่พัก 
(บาท:วัน) ประเภท  ก ประเภท ข 

ระดับ  1-2 180 108 
 

ไม่เกิน  800 

ระดับ  3 210 126 
 

ไม่เกิน  1,200 

อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 
 
   (ค)  ค่าพาหนะ  การเดินทางโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง  และให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงโดยประหยัด  ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง 
   (ง)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องจากการเดินทางไปราชการ  ให้เบิกได้โดยประหยัดโดยอยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยบริการ 
 ข้อ  5  ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยบริการให้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าลงทะเบียนตามที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเรียกเก็บได้ โดยลูกจ้างชั่วคราวที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ได้แก่   
ผู้ซึ่งอยู่ในฐานะประธานในพิธีเปิด ปิดการประชุมวิทยากร ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
  การสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว ขอให้หน่วยบริการค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ส าหรับกรณีการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน         
ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาแล้วเสนอขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีไป 
  การฝึกอบรม หมายความว่าการอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ  
การบรรยายพิเศษ หรือที่เรียกชื่ออ่ืน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาบุคคลหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งการ
ไปดูงานและการฝึกงานด้วย 
 ข้อ 6  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2544 
 ข้อ  7  ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล  ดังนี้ 
  7.1  ค่ารักษาพยาบาลกรณีปกติ  ให้เบิกจากประกันสังคม 
  7.2  ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ ให้ เบิกจากหน่วยบริการที่จ้าง     
โดยสามารถเบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 35,000 บาทต่อการบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ      
1 ครั้ง หากกรณีเกินกว่าก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาให้จ่ายเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 50,000  
บาท 
 
 



 

 

 
 ข้อ  8  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งถึงแก่กรรมในระหว่างจ้าง  มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  ตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  8.1  เงินช่วยพิเศษเป็นจ านวน 3 เท่าของค่าจ้างในเดือนที่ถึงแก่กรรม  ในกรณีลูกจ้างรายวันให้
ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือน  กรณีถึงแก่กรรมในระหว่างขาดราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วย
พิเศษ 
  8.2  เงินช่วยพิเศษให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างชั่วคราวผู้ถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาระบุไว้โดยท า
เป็นหนังสือยื่นต่อหัวหน้าหน่วยบริการ  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ถ้าลูกจ้างชั่วคราวผู้ถึงแก่กรรมไม่ได้แสดง
เจตนาระบุไว้  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างชั่วคราวผู้ถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ถึงแก่กรรมก่อนมีการจ่ายเงิน  ให้
จ่ายให้บุคคลตามล าดับ  คือ  คู่สมรส  บุตร  บิดามารดา  โดยเมื่อบุคคลในล าดับก่อนที่มีชีวิตอยู่บุคคลในล าดับ
ถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในล าดับเดียวกันมีหลายคน  ให้จ่ายแก่ผู้ซึ่งบุคคล
ในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ที่จัดการศพ 
  8.3  การขอรับเงินช่วยพิเศษ  ให้กระท าภายใน   12 เดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งมีสิทธิ
รับเงินช่วยพิเศษถึงแก่กรรม 
  8.4  กรณีทางราชการมีความจ าเป็นต้องเข้าจัดการศพลูกจ้างชั่วคราวผู้ถึงแก่กรรม  เพราะไม่มี
ผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร  ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่
เหลือ (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  2545  เป็นต้นไป 
 
                                                            ประกาศ  ณ วันที่  11  มิถุนายน   พ.ศ. 2545 
 
                                                                                       
                                                                        (ลงชื่อ)         วินัย  วิริยกิจจา 
                                                                                      (นายวินัย  วิริยกิจจา) 
                                                                                    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม 
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื อกูลของ 
ลูกจ้างช่ัวคราว  พ.ศ.  2545 

 
เขียนที่.............................................  
วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ.  .............  
 
 ข้าพเจ้า..............................................................เป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง...............................................  
สังกัดหน่วยบริการ.........................................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.. ............................... 
กรม........................................................กระทรวงสาธารณสุข  ได้รับค่าจ้างเดือนละ........................ ................ บาท 
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า  ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตามในระหว่างการจ้าง
งาน  และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามแนวทางการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ
ลูกจ้างชั่วคราว  ข้าพเจ้าประสงค์จะให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่.................................................................................... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน........... ...............................ต าบล.................................................. 
อ าเภอ....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปร ษณีย์.............................. 
 
                                        ลงชื่อ........................................................................ผู้แสดงเจตนา  
                                             (........................................................................)  
                                       ลงชื่อ..........................................................................พยาน  
                                             (..........................................................................)  
                                       ลงชื่อ.........................................................................พยาน  
                                             (........................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ 
 1.  ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้กับหัวหน้าหน่วยบริการ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานกับค าสั่งจ้าง 
 2.  ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง  
ให้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยใช้แบบหนังสือเดียวกัน  แต่ระบุ
ข้อความยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิมด้วย 
 3.  การขูด  ลบ  ตก  เติม  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน 
ช่วยพิเศษ  ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
 
 
 
 
 



 

 

 
(ตัวอย่าง) 

 
ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 

ที่             /2545 
เรื่อง      การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  (รายเดือน / รายวัน) 

------------------------------ 
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ  จ่ายเงินบ ารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2545  
จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง........................................(ระบุชื่อหน่วยบริการ).................... ........................... 
จ านวน......................ราย  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
                                                         สั่ง  ณ  วันที่ ...........เดือน...................................พ.ศ.  .......... 
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................                                                                                                                                   
       (.......................................................) 

                                                                            ต าแหน่ง............................................................ 



 

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ)ที่          /2545  ลงวันที่...............เดือน............................พ.ศ. .................... 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง   
                    สังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง  (เดือนละ/วันละ) ระยะเวลาการจ้าง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  

ค าอธิบาย  ระยะเวลาการจ้าง  หมายถึง  วันที่เริ่มจ้างถึงวันสิ้นสุดการจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 



 

 

 (กรณีลาออกจ านวน  1 ราย ) 
(ตัวอย่าง) 

ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 
ที่             /2545 

เรื่อง       อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงลาออกจากราชการ  (รายเดือน / รายวัน) 
-------------------------------------- 

 
  ตามท่ี  (ระบุชื่อลูกจ้างชั่วคราว)  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  ต าแหน่ง................................................  
...............(ระบุชื่อต าแหน่งและหน่วยบริการ)..................อัตราค่าจ้าง (เดือนละ/วันละ)........................................บาท  
มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ  เพื่อ........................(เหตุผลของการลาออกจากราชการ.........................ตั้งแต่  
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. .........................นั้น  
   
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2545  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2545  จึง
อนุญาต  ให้ ...............(ระบุชื่อลูกจ้างชั่วคราว).......................ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  ลาออกได้ตามความประสงค์  
 
 
 

สั่ง  ณ    วันที่ ............เดือน.............................พ.ศ. ........... 
(ลงชื่อ)......................................................... 

(..........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(กรณีลาออกจ านวนหลายราย) 
(ตัวอย่าง) 

ค าสั่ง   (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 
ที่             /2545 

เรื่อง   อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงลาออกจากราชการ  (รายเดือน / รายวัน) 
------------------------------------ 

 
 
   ตามที่ลูกจ้างชั่วคราเงินบ ารุง................(ระบุชื่อหน่วยบริการ)...........มีความประสงค์ขอ
ลาออกจากราชการ   จ านวน.......................ราย 
 
   อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้าง ลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.   2545  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 
2545    จึงอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง    จ านวน.......................ราย   ลาออกได้ตามความประสงค์  ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
(ลงชื่อ)........................................................ 

                                                                (..........................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ตัวอย่าง) 
 

ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 
ที่             /2545 

เรื่อง     การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  (รายเดือน / รายวัน) 
............................................... 

 
 
  ด้วย...............(ระบุชื่อลูกจ้างชั่วคราว)...............ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  ต าแหน่ง........(ระบุชื่อ
ต าแหน่งและหน่วยบริการ)..........................อัตราค่าจ้าง (เดือนละ / วันละ)...........บาท ได้....(ระบุข้อเท็จจริง)...........  
 
  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามข้อ  7  แห่งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2545  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  จึงให้เลิกจ้าง.............................(ระบุชื่อลูกจ้าง
ชั่วคราว)...................................... 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่........................................................เปน็ต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่...............เดือน...................................พ.ศ. ............. 
(ลงชื่อ)....................................................... 

(......................................................) 
ต าแหน่ง........................................................ 

 
 
*  เหตุที่สมควรเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ใช้แนวทางในเหตุของการให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกของลูกจ้างประจ า
มาปรับใช้โดยอนุโลมก็ได้  โดยอยู่ในดุลพินิจของหน่วยบริการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ตัวอย่าง) 
 

ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 
ที่         /2545 

เรื่อง    การจ้างลูกจ้างรายคาบ 
--------------------------------- 

 
 
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  หรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2545  ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2545  จึงให้จ้าง
ลูกจ้างรายคาบ......................(ระบุชื่อหน่วยบริการ)......... ..จ านวน.......................ราย  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้า ย
ค าสั่งนี้ 
 
 

สั่ง  ณ    วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
(ลงชื่อ).......................................................... 

(..........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง (ระบุชื่อหน่วยบริการ)ท่ี           /2545  ลงวันที่..................เดือน....................... ......พ.ศ.................. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง  
                  สังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน  
(ชม. ละ) 

ระยะเวลาการจ้าง หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ค าอธิบาย  ระยะเวลาการจ้าง  ให้ระบุจ านวน  ช.ม./วัน  ตัง้แต่วันเริ่มจ้างถึงวันสิ้นสุดการจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 



 

 

 
 (กรณีลาออกจ านวนหลายราย) 

 
(ตัวอย่าง) 

 
ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 

ที่              /2545 
เรื่อง    อนุญาตให้ลูกจ้างรายคาบลาออกจากราชการ 

---------------------------------- 
 
 
  ตามท่ีลูกจ้างรายคาบ...............(ระบุชื่อหน่วยบริการ)..............มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ  
จ านวน..................ราย 
 
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2545  จึง
อนุญาตให้ลูกจ้างรายคาบ  จ านวน......................ราย  ลาออกได้ตามความประสงค์  ตามบัญชีรายละเอี ยดแนบท้าย
ค าสั่งนี้ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ .............เดือน.......................พ.ศ. ........... .... 
(ลงชื่อ)...................................................... 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) ที่        /2545       ลงวันที่......................เดือน...........................พ.ศ........................ 

 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง  
                  สังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน  
(ชม. ละ) 

ระยะเวลาการจ้าง หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

(กรณีลาออกจ านวน  1 ราย) 
 

(ตัวอย่าง) 
 

ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 
ที่                 /2545 

เรื่อง     อนุญาตให้ลูกจ้างรายคาบลาออกจากราชการ 
------------------------------ 

 
 
  ตามท่ี  (ระบุชื่อลูกจ้างรายคาบ) ลูกจ้างรายคาบ ต าแหน่ง......................................................... 
..............(ระบุชื่อต าแหน่งและหน่วยบริการ).........  อัตราค่าตอบแทน (ช.ม.ละ).............บาท  มีความประสงค์ขอ
ลาออกจากราชการ เพ่ือ...........(เหตุผลของการลาออกจากราชการ)...........ตั้งแต่วันที่.....เดือน..............พ.ศ. ........นั้น 
 
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
หรือลูกจ้างรายคาบ  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2545  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  จึง
อนุญาตให้ ......(ระบุชื่อลูกจ้างรายคาบ)........ลูกจ้างรายคาบลาออกได้ตามความประสงค์ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ........... 
(ลงชื่อ).................................................... 

(..................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ตัวอย่าง) 
ค าสั่ง  (ระบุชื่อหน่วยบริการ) 

ที่              /2545 
เรื่อง     การเลิกจ้างลูกจ้างรายคาบ 

------------------------------------ 
 

 
 
  ด้วย..............(ระบุชื่อลูกจ้างรายคาบ).............ลูกจ้างรายคาบ  ต าแหน่ง.................(ระบุชื่อต าแหน่ง
และหน่วยบริการ)..............อัตราค่าตอบแทน (ช.ม. ละ).........บาท  ได้...............(ระบุข้อเท็จจริง)....................... ..... 
  อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง  เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้ างชั่วคราว  
หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์  2545  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  จึงให้เลิกจ้าง  ...........(ระบุชื่อลูกจ้างรายคาบ)...............................  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่............................................................เปน็ต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ........... 
(ลงชื่อ).............................................................. 

(...............................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 

 
 
 
 
 
 


