
การจัดทํากรอบลูกจ้างชั�วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ

สาํนักบรหิารทรพัยากรบคุคล
สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั คูม่อื

(เงนิฝากค่าใชจ่้ายเกบ็ภาษท้ีองถิ�น 10%)



1.  สบก. มหีนังสอื มายงั สบค. ขอให ้สบค. จดัทาํแผนการใช้จา่ย 
เงนิ ในป�งบประมาณ ...... สาํหรบัเป�นเงนิคา่ใช้จา่ยในการจา้ง 
ลกูจา้งชั�วคราวจากเงนินอกงบประมาณ โดยจดัทาํกรอบฯ และ 
รายระเอยีด ตามแบบฟอร์มที�  1 - 4 ตามเอกสารประกอบ

2. สบอ. ขอขอ้มลูอตัราว่างของขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ 
พนักงานราชการ และลกูจา้งชั�วคราว จาก สบบ. เพื�อนําจะไป 
กรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มที� 4 (ข้อมูลอตัรากําลงั)

3. สบก. มหีนังสอืแจง้ สบค. ใหจ้ดัเตรยีมขอ้มลูและชี�แจงเหตผุล 
ความจาํเป�นในการของบประมาณตอ่ที�ประชมุคณะทาํงานเพื�อ 
พจิารณาคาํขอใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ยเกบ็ภาษท้ีองถิ�น 

4. สบก. แจง้ผลการพจิารณาการจดัสรรเงนิฝากคา่ใช้จา่ย
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น สาํหรบัคา่ใช้จา่ยในการจา้งลกูจา้งชั�วคราว
จากเงนินอกงบประมาณ ประจาํป� พ.ศ ......

การปฏบิตัิ

ผังขั�นตอนการทาํงาน
การจัดทาํกรอบลกูจ้างชั�วคราวจากเงนินอกงบประมาณ ของ สป.กค. และ สร.กค. 
(เงินฝากค่าใชจ่้ายเก็บภาษทีอ้งถิ�น 10%)

ขั�นตอน

ขอความเหน็ชอบเพื�อ 
พิจารณาขอใชเ้งนิคา่ใช ้

จ่ายเกบ็ภาษีทอ้งถิ�น

คาํอธิบายเพิ�มเตมิ

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
1. ขอ้บงัคบักระทรวงการคลงัว่าดว้ยการหกัเงนิคา่ใช้จา่ย
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น พ.ศ. 2547 ขอ้ 5 (2)

2. หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขในการขอใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ย 
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น 10% ตามหนังสอืที� กค. 0201.2/601 ลงวันที� 
24 มนีาคม 2563

3. คาํสั�งสาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั ที� 268/2563 เรื�อง 
แตง่ตั�งคณะทาํงานเพื�อพจิารณาคาํขอใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ย
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น1



มิถนุายน – สงิหาคม

ระยะเวลาดาํเนินการ

ขั�นตอน คาํอธิบายเพิ�มเตมิ

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอรม์ที� 1 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาจดัสรรเงนิคา่ใช้จา่ย
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น

2. แบบฟอรม์ที� 2 รายละเอยีดการขอใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ย
เกบ็ภาษทีอ้งถิ�น ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ .....

3. แบบฟอรม์ที� 3 แผนการใช้จา่ยเงนิฝากคา่ใช้จา่ยเกบ็ภาษ ี   
ทอ้งถิ�น ประจาํป� พ.ศ. .....

4. แบบฟอรม์ที� 4 ขอ้มลูอตัรากาํลงั

5. สรุปคา่ใช้จา่ยการจา้งลกูจา้งชั�วคราวจากเงนินอกงบประมาณ 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ....

6. รายละเอยีดคา่จา้งและคา่ใช้จา่ยลกูจา้งชั�วคราวจากเงนินอก
งบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ....

7. บญัชีกรอบอตัรากาํลงัลูกจา้งชั�วคราว อตัราคา่จา้ง และ
คา่ใช้จา่ย ของ สป.กค. และ สร.กค. ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ....

8. บัญชีกรอบอตัรากาํลงัลูกจา้งชั�วคราว อตัราคา่จา้ง และ
คา่ใช้จา่ย ของ สป.กค. และ สร.กค. 

1. อาจใช้ฐานขอ้มลูเดมิจากป�งบประมาณที�ผา่นมา เช่น จาํนวน 
กรอบอตัรา , วงเงนิงบประมาณ

2. ขอขอ้มลูอตัราว่างของขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ พนักงาน 
ราชการ และลกูจา้งชั�วคราว จาก สบบ. โดย ระบขุอ้มลู ณ วันที� ...

3. คณะทาํงานเพื�อพจิารณาคาํขอใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ทอ้งถิ�นตอ้งใหค้วามเหน็ชอบเรื�องคา่ใช้จา่ยในการจา้งลกูจ้าง 
ชั�วคราวกอ่น จงึสามารถดาํเนินการเสนอคาํสั�งจา้งขั�นตอนตอ่ไปได้

ขอ้เสนอแนะ
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4. ในบางป�งบประมาณ สบก. อาจไมม่หีนังสอืแจง้การจัดทาํ
งบประมาณดงักลา่ว ดงันั�น สบค. อาจเสนอขออนุมตักิารใช้เงิน
คา่ใช้จา่ยเกบ็ภาษทีอ้งถิ�นตามช่วงเวลาที�เคยปฏิบตัมิา กไ็ด้

ขั�นตอน คาํอธิบายเพิ�มเตมิ

ขอ้เสนอแนะ (ตอ่) 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ
1.) สบก. (สาํนักบรหิารกลาง)
2.) สบค. (สาํนักบรหิารทรพัยากรบคุคล)
3.) กรมบญัชีกลาง

ขอความเหน็ชอบเพื�อพจิารณา 
กรอบอตัราลกูจ้างชั�วคราว 
จากเงนินอกงบประมาณ

การปฏบิตัิ

1. สป.กค. มหีนังสอืขออนุมตักิารจดัจา้งลกูจา้งชั�วคราวจาก
เงนินอกงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ... ไปยงั
กรมบญัชีกลาง

2. กรมบญัชีกลาง มหีนังสอืแจง้ผลการอนุมตักิรอบลกูจ้าง 
ชั�วคราวจากเงนินอกงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ...

3. สบอ. แจง้กรอบอตัรากาํลงัลกูจา้งชั�วคราวที�ไดร้บัอนมตุิ
จากกรมบญัชีกลางไปยงั สบบ.

1. หนังสอืกระทรวงการคลงั ที� กค 0527.6/ว31 ลว. 26 เม.ย. 42

2. ประกาศ สป.กค. ลงวันที� 17 ก.ย. 62

3. หนังสอืกระทรวงการคลงั ที� กค 0428/ว42 ลงวันที� 8 
พฤษภาคม 2558

4. หนังสอืกรมบญัชีกลาง (แจง้ผลการอนุมตักิรอบฯ)

5. คาํสั�งกระทรวงการคลงั (เรื�องการมอบอาํนาจ) ที�เกี�ยวขอ้ง

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
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ขั�นตอน คาํอธิบายเพิ�มเตมิ

มถินุายน - สงิหาคม

ระยะเวลาดําเนินการ

เอกสารประกอบ

1. บนัทกึเสนอ กรมบญัชีกลาง

2. บนัทกึเสนอรองปลดัฯ/ผูบ้รหิารที�กาํกบัดแูล (ปะหน้า)

3. แบบ ลจ. 1 

4. แบบ ลจ. 2

5. ขอ้มลูเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี

ขอ้เสนอแนะ

กรมบญัชีกลาง อาจประสานขอขอ้มูลเพิ�มเตมิ เช่น เหตผุลความ 
จาํเป�นเพิ�มเตมิรายตาํแหน่ง/สาํนัก

หน่วยงานที�รับผดิชอบ

1.) สบก. (สาํนักบรหิารกลาง)
2.) สบค. (สาํนักบรหิารทรพัยากรบคุคล)
3.) กรมบญัชีกลาง

ออกคาํสั�งจัดจ้างลกูจ้าง 
ชั�วคราวรายเดือนจากเงนิ 
นอกงบประมาณ ประจํา 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ....

การปฏบิตัิ

1. สบก. มีหนังสอืแจง้ สบค. ว่าอนุมตัใิหใ้ช้เงนิฝากค่าใช้จา่ยเกบ็
ภาษทีอ้งถิ�น เพื�อเป�นเงินคา่จา้งในการจ้างลกูจ้างชั�วคราว
จากเงนินอกงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ...

2. สบค. โดย สบบ. ดาํเนินการออกคาํสั�งจัดจา้งลกูจ้างชั�วคราว
รายเดอืนจากเงนินอกงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ....

3. สบค. แจง้ทกุหน่วยงาน ในสงักดั สป.กค. และ สร.กค.
เพื�อรบัทราบการอนุมตักิรอบฯ และการจ้างลกูจ้างชั�วคราว
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ขั�นตอน คาํอธิบายเพิ�มเตมิ

1. หนังสอืกระทรวงการคลงั ที� กค 0527.6/ว31 ลว. 26 เม.ย. 42

2. ประกาศ สป.กค. ลงวันที� 17 ก.ย. 62

3. หนังสอืกระทรวงการคลงั ที� กค 0428/ว42 ลงวันที� 8 
พฤษภาคม 2558

4. หนังสอืกรมบัญชีกลาง (แจ้งผลการอนุมัติกรอบฯ)

5. หนังสอืแจง้อนุมติัให้ใช้เงนิฝากคา่ใช้จา่ยเกบ็ภาษทีอ้งถิ�น

6. คาํสั�งกระทรวงการคลงั (เรื�องการมอบอาํนาจ) ที�เกี�ยวขอ้ง

กฏหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

กนัยายน

ระยะเวลาดาํเนินการ

หน่วยงานที�รับผดิชอบ
1.) สบก. (สาํนักบรหิารกลาง)
2.) สบค. (สาํนักบรหิารทรพัยากรบคุคล)
3.) สบบ. (สว่นบรหิารงานบคุคล)
4.) สบอ. (สว่นบรหิารอัตรากาํลงั)

ข้อมลู ณ วนัที�  มิถนุายน 2565
จัดทาํโดย นางสาวธารทิพย ์เกรยีงยะกลุ

นักทรพัยากรบคุคลปฏิบัติการ
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ภาคผนวก
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สาํนักบริหารทรัพยากรบคุคล  สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั


