




 
 

บัญชีลักษณะงานจ�างเหมาบริการ 
(แนบท�ายบันทึกท่ี ผวก. ๔/๒๕๕๗) 

 

ท่ี ลักษณะงาน ประเภทของลักษณะงาน 
๑. งานธุรการ - งานธุรการ 
๒. งานบริการ - งานบริการท่ัวไป เช*น งานรับ - ส*งเอกสาร งานบริการห�องอบรม ห�องประชุม 

ห�องสมุด ร�านอาหาร บ�านพักรับรอง และสนามกอล0ฟ งานตรวจสอบคัดแยกรับ-ส*ง
เอกสารไปรษณียภัณฑ0  งานถ*ายเอกสาร แบบแปลน และสแกนเอกสาร  งานบริการ
ควบคุมโสตทัศนูปกรณ0ประจําห�องประชุม  งานบริการด�านศิลปกรรม   

- งานบริการทําความสะอาด เช*น อาคารและบริเวณ เครื่องมือและอุปกรณ0ทางการแพทย0 
- งานบริการยานพาหนะประเภทต*างๆ เช*น รถยนต0 เครื่องจักรกล รวมท้ังงานบริการ

ท�ายรถ งานบริการท�ายเรือ งานบริการรับ-จ*ายพัสดุสํารองคลังประเภทผลิตภัณฑ0
ป>โตรเลียมในสถานีบริการน้ํามัน กฟผ.  งานขนย�ายอุปกรณ0ถังก@าซแรงดันสูงและ  
ถังก@าซอ่ืนๆ 

- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานบริการด�านช*าง เช*น งานสํารวจ เขียนแบบ ซ*อมบํารุง ทดสอบ และห�องทดลอง 
- งานบริการด�านคอมพิวเตอร0 ได�แก* งานติดต้ังและซ*อมบํารุงอุปกรณ0คอมพิวเตอร0 และ

งานจัดทําและปรับปรุง Web Page 
๓. งานประชาสัมพันธ0 - งานประชาสัมพันธ0 เช*น งานผลิตสื่อ งานถ*ายภาพ งานให�บริการข�อมูลข*าวสาร

ประชาสัมพันธ0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



ลักษณะงาน ประเภทของลักษณะงาน สถานที่ Internal Order คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ปฏิบัติงาน คนที่ใช้ใน วุฒิที่ ระยะเวลาการจ้าง การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลา การปฏิบัติงานต่างท้องที่ (I/O) *

การทํางาน จําเป็นในงาน (เดือน/ปี) ทํางานปกติ (ชั่วโมง/ปี) ที่ว่าจ้าง (วัน/ปี)

แผนงานจ้างเหมาบริการแบบรวมศูนย์ ลักษณะงานที่ใช้วุฒิ ปวส. ลงมา ปี………………
หน่วยงาน.......................... รหัสงบประมาณ (Cost Center)........................... สายงาน..................

ประมาณการ

แบบพิมพ์จ้างเหมาฯ-01

หมายเหตุ
* เฉพาะสายงาน รวส.
- ไม่รวมการจ้างเหมาบริการที่ใช้งบประมาณลงทุนและงานที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางาน
- ลักษณะงานที่สามารถไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่ว่าจ้าง ได้แก่ งานบริการด้านช่าง งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ และงานประชาสัมพันธ์
- หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป
- สถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานระดับกองขึ้นไป

ผู้ประสานงาน................................................................................ หน่วยงาน............................... สายงาน........................ โทร........................

รวมทั้งสิ้น

- สถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานระดับกองขึ้นไป
- รหัสงบประมาณ หมายถึง รหัสงบประมาณของหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของหน่วยงานที่ขอจ้างระดับฝ่ายขึ้นไป หน่วยงานละ 3 คน (ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546)



ท่ี ลักษณะงานจ้างเหมา หน่วยงาน
ระดับฝ่าย วุฒิ คนที่ใช้ การปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลา การปฏิบัติงานต่างท้องที่

ขึ้นไป ที่จําเป็นในงาน ในการทํางาน ทํางานปกติ(ชั่วโมง/ปี) (ถ้ามี) ที่ว่าจ้าง(วัน/ปี) (ถ้ามี)
1 งานธุรการ

2 งานบริการ
- งานบริการท่ัวไป
  - งานรับ - ส่งเอกสาร
  - งานบริการห้องอบรม ห้องประชุม
  - งานบริการห้องสมุด
  - งานบริการร้านอาหาร/เครื่องด่ืม
  - งานบริการบ้านพักรับรอง และสนามกอล์ฟ
  - งานตรวจสอบคัดแยกรับ-ส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์
  - งานถ่ายเอกสาร แบบแปลน และสแกนเอกสาร
  - งานบริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุม
  - งานบริการด้านศิลปกรรม

-งานบริการทําความสะอาด
  - งานบริการทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
  - งานบริการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประมาณการ

สรุปแผนการจ้างเหมาบริการแบบรวมศูนย์ ลักษณะงานท่ีใช้วุฒิ ปวส. ลงมา ปี…...........
สายงาน...........................

รวม งานธุรการ

แบบพิมพ์จ้างเหมาฯ-01/1

- งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ
  - งานบริการรถยนต์ เครื่องจักรกล
  - งานบริการท้ายรถ-ท้ายเรือ
  - งานบริการรับ-จ่ายพัสดุสํารองคลังประเภทผลิตภัณฑ์
    ปิโตรเลียมในสถานีบริการนํ้ามัน กฟผ.
  - งานขนย้ายอุปกรณ์ถังก๊าซแรงดันสูงและถังก๊าซอื่นๆ

- งานรักษาความปลอดภัย

- งานบริการด้านช่าง
  - งานสํารวจ
  - งานเขียนแบบ
  - งานซ่อมบํารุง
  - งานทดสอบ
  - งานห้องทดลอง

- งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
  - งานติดต้ังและซ่อมบํารุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  - งานจัดทําและปรับปรุง Web Page

3 งานประชาสัมพันธ์
  - งานผลิตส่ือ
  - งานถ่ายภาพ
  - งานให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รวม งานบริการ

รวมท้ังส้ิน
รวม งานประชาสัมพันธ์



ท่ี ลักษณะงานจ้างเหมา รวมงบประมาณทําการ Internal Order

ปวส. ปวช. ต่ํากว่า ท่ีต้ังไว้แยกตามวุฒิ (บาท) (I/O) * ระยะเวลา การปฏิบัติงานเพ่ิมนอก การปฏิบัติงานต่างท้องที่

ปวช. การจ้าง(เดือน/ปี) เวลาทํางาน(ช่ัวโมง/ปี)(ถ้ามี) ที่ว่าจ้าง(วัน/ปี) (ถ้ามี)

1 งานธุรการ

รวม
2 งานบริการ

- งานบริการท่ัวไป
  - งานรับ - ส่งเอกสาร
  - งานบริการห้องอบรม ห้องประชุม
  - งานบริการห้องสมุด
  - งานบริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
  - งานบริการบ้านพักรับรอง และสนามกอล์ฟ
  - งานตรวจสอบคัดแยกรับ-ส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์
  - งานถ่ายเอกสาร แบบแปลน และสแกนเอกสาร
  - งานบริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุม
  - งานบริการด้านศิลปกรรม

- งานบริการทําความสะอาด
  - งานบริการทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
  - งานบริการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
    ทางการแพทย์

แผนการจ้างเหมาบริการที่แยกดําเนินการตามสายงาน ปี ……………..

สายงาน .......................
ประมาณการคนท่ีใช้ในการทํางาน

ลักษณะงานใช้วุฒิ ปวส. ลงมา

ประมาณการ

แบบพิมพ์จ้างเหมาฯ-02

- งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ
  - งานบริการรถยนต์ เครื่องจักรกล
  - งานบริการท้ายรถ-ท้ายเรือ
  - งานบริการรับ-จ่ายพัสดุสํารองคลังประเภทผลิตภัณฑ์
    ปิโตรเลียมในสถานีบริการนํ้ามัน กฟผ.
  - งานขนย้ายอุปกรณ์ถังก๊าซแรงดันสูงและถังก๊าซอ่ืนๆ

- งานรักษาความปลอดภัย

- งานบริการด้านช่าง
  - งานสํารวจ
  - งานเขียนแบบ
  - งานซ่อมบํารุง
  - งานทดสอบ
  - งานห้องทดลอง

- งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
  - งานติดตั้งและซ่อมบํารุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  - งานจัดทําและปรับปรุง Web Page

รวม
3 งานประชาสัมพันธ์

  - งานผลิตสื่อ
  - งานถ่ายภาพ
  - งานให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รวม
รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ  * เฉพาะสายงาน รวส.หมายเหตุ  * เฉพาะสายงาน รวส.
          - ไม่รวมการจ้างเหมาบริการท่ีใช้งบประมาณลงทุนและงานท่ีผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทํางาน
          - งบประมาณทําการ ไม่รวมค่าล่วงเวลาและค่าเบ้ียเล้ียง
          - ลักษณะงานท่ีต้องไปปฏิบัติงานต่างท้องท่ีท่ีว่าจ้าง ได้แก่ งานบริการด้านช่าง งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ และงานประชาสัมพันธ์



1/2

ที่ ลักษณะงานจ้างเหมา
คงเหลือ ตามแผนฯ ใช้จริง คงเหลือ

ปวส. ปวช. ต่ํากว่า
ปวช.

ปวส. ปวช. ต่ํากว่า
ปวช.

(ทั้งปี) (ม.ค.-ธ.ค.)

1 งานธุรการ

รวม
2 งานบริการ

- งานบริการทั่วไป
  - งานรับ - ส่งเอกสาร
  - งานบริการห้องอบรม ห้องประชุม
  - งานบริการห้องสมุด

ตามแผนฯ ใช้จริง

รายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการนอกเหนือแบบรวมศูนย์ (แยกดําเนินการตามสายงาน) ลักษณะงานใช้วุฒิ ปวส. ลงมา ปี 2561
สายงาน.......................

       ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
งบประมาณทําการแยกตามคุณวุฒิ (บาท)คุณวุฒิ

แบบพิมพ์จ้างเหมาฯ-04

  - งานบริการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
  - งานบริการบ้านพักรับรอง และสนามกอล์ฟ
  - งานตรวจสอบคัดแยกรับ-ส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์
  - งานถ่ายเอกสาร แบบแปลน และสแกนเอกสาร
  - งานบริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุม
  - งานบริการด้านศิลปกรรม

-งานบริการทําความสะอาด
  - งานบริการทําความสะอาดอาคารและบริเวณ
  - งานบริการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

- งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ
  - งานบริการรถยนต์ เครื่องจักรกล
  - งานบริการท้ายรถ-ท้ายเรือ
  - งานบริการรับ-จ่ายพัสดุสํารองคลังประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสถานีบริการน้ํามัน กฟผ.
  - งานขนย้ายอุปกรณ์ถังก๊าซแรงดันสูงและถังก๊าซอื่นๆ



2/2

ที่ ลักษณะงานจ้างเหมา
คงเหลือ ตามแผนฯ ใช้จริง คงเหลือ

ปวส. ปวช. ต่ํากว่า
ปวช.

ปวส. ปวช. ต่ํากว่า
ปวช.

(ทั้งปี) (ม.ค.-มิ.ย.)
2 งานบริการ (ต่อ)

- งานรักษาความปลอดภัย

- งานบริการด้านช่าง
  - งานสํารวจ
  - งานเขียนแบบ
  - งานซ่อมบํารุง
  - งานทดสอบ
  - งานห้องทดลอง

- งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
  - งานติดตั้งและซ่อมบํารุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ
ตามแผนฯ (ม.ค.-ธ.ค.) ใช้จริง (ม.ค.-มิ.ย.)

งบประมาณทําการแยกตามคุณวุฒิ (บาท)

  - งานติดตั้งและซ่อมบํารุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  - งานจัดทําและปรับปรุง Web Page

รวม
3 งานประชาสัมพันธ์

  - งานผลิตสื่อ
  - งานถ่ายภาพ
  - งานให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รวม
รวมทั้งสิ้น

� เพิ่ม/ลด  ตามแผนฯ ..................................................................................................................
� เปลี่ยนแปลงแผนฯ โปรดระบุรายละเอียด..................................................................................................................

หมายเหตุ
- ไม่รวมงานจ้างเหมาบริการที่ใช้งบประมาณลงทุน และงานที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางาน
- กรณีจ้างไม่ครบปี ให้ระบุจํานวนเดือนที่จ้างในปีงบประมาณ
- จํานวนคนคงเหลือ หมายถึง ประมาณการคนที่ใช้ในการทํางาน หัก จํานวนคนที่จ้าง- จํานวนคนคงเหลือ หมายถึง ประมาณการคนที่ใช้ในการทํางาน หัก จํานวนคนที่จ้าง
- งบประมาณทําการงวดสิ้นปี สะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม
- งบประมาณคงเหลือ หมายถึง งบประมาณทําการที่ตั้งไว้ หัก งบประมาณทําการที่ใช้แล้ว



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานธุรการ 

 
 

 

1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O ………………………………………….. (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจํานวน ……….………….. คน 
 เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ............................................................. 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง  ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ และการปฏิบัติงานในวนัหยุด  

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3)  .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

  

แบบรายละเอียด 01 



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานบริการทั่วไป และงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ 

 

โปรด √  ระบุประเภทของลักษณะงาน 
 

งานบริการท่ัวไป งานบริการด้านคอมพิวเตอร ์
       งานรับ - ส่งเอกสาร           งานติดตั้งและซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
       งานบริการห้องอบรม ห้องประชุม  
       งานบริการห้องสมุด    

       งานจัดทําและปรับปรุง Web Page 

       งานบริการร้านอาหาร บ้านพักรับรอง และสนามกอล์ฟ     
       งานตรวจสอบคัดแยกรับ-ส่งเอกสารไปรษณียภณัฑ์  
       งานถ่ายเอกสาร แบบแปลน และสแกนเอกสาร  
       งานบริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุม  
       งานบริการด้านศิลปกรรม         
    
1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O ………………………………………….. (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจํานวน ……………….. คน 
 เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน .............................. 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง  ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ และการปฏิบัติงานในวนัหยุด  

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3)   .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

  

 

หมายเหตุ ให้จัดทําแบบรายละเอียด 02 จําแนกตามประเภทของลักษณะงาน 

แบบรายละเอียด 02 



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานบริการทําความสะอาด 

 

โปรด √  ระบุประเภท            ทําความสะอาดอาคารบริเวณ             ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O …………………………………………..  (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจํานวน ……………….. คน 
 เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ................................................... 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ และการปฏิบัติงานในวนัหยุด  

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3)   .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ให้จัดทําแบบรายละเอียด 03 จําแนกตามประเภทของลักษณะงาน 

 

แบบรายละเอียด 03 



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานบริการยานพาหนะ 

 

โปรด √  ระบุประเภท          งานบริการยานพาหนะประเภทต่างๆ         งานบริการท้ายรถ         งานบริการท้ายเรือ                         
       งานบริการรับ - จ่ายพัสดุสํารองคลังประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสถานีบริการนํ้ามัน กฟผ.           
       งานขนย้ายอุปกรณ์ถังก๊าซแรงดันสูงและถังก๊าซอ่ืนๆ  
 

1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O …………………………………………..  (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจํานวน ……………….. คน เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน .............................. 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง  ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ การปฏิบัติงานในวันหยุด ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเชา่ที่พัก 

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3) .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

 4.3  การปฏิบัติงานตา่งท้องทีท่ี่ว่าจา้ง 
  4.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง วนัละ  ........................................  บาท/คน 
      จํานวนลูกจ้างเหมา                  ........................................  คน  
          จํานวนวันปฏิบัตงิานต่างท้องที่         ........................................  วัน/เดือน/คน                   
    ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
    รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น              ........................................ วัน/ทั้งหมด 
  4.3.2  ค่าเช่าที่พัก วนัละ  ........................................  บาท/คน  เว้นแต่ กฟผ.จัดที่พักให้ 
        จํานวนลูกจ้างเหมา                ........................................    คน 
       จํานวนวันพักแรม                        ........................................ วัน/เดือน/คน                   
      ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
       รวมค่าเช่าที่พักทั้งสิ้น                 ........................................ วัน/ทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่ว่าจา้ง เป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักทัง้สิ้น(4.3.1+4.3.2) ........................... วัน/ปี/ทัง้หมด 

หมายเหตุ ให้จัดทําแบบรายละเอียด 04 จําแนกตามประเภทของลักษณะงาน 

แบบรายละเอียด 04 



                          แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์                 แบบ กพน-ห. 1 
 

1. หน่วยงาน ฝ่าย...................................................... กอง  ......................................................แผนก  .................................................     
    รหัส Cost Center ………………………………..…..…….รหัส I/O............................................................... (สายงานระบบส่ง) 
2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ์จํานวน ………….... คน เพื่อขับรถ ดงันี ้    
     2.1 รถประเภท 1 2 และ 3 จํานวน ................. คน   
 2.2 รถประเภท 1 และ 2  จํานวน  …………..  คน 
 2.3 รถประเภท 3   จํานวน ................. คน 
3. เพื่อปฏิบัติงานท่ีหน่วยงาน .................................................................................................................................................................. 
4. มีกําหนดระยะเวลา ........ ปี ........ เดือน นับตัง้แต่วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี........................................................... 
   โดยส่งมอบพนักงานขับรถยนต ์ณ ....................................................................................................................................................... 
5. รถท่ี กฟผ. จะจัดให้พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ขับรถ แบ่งเป็น 
 5.1 รถยนต์ของ กฟผ.   จํานวน ..............คัน พร้อมแนบบญัชีรถยนต์ 
 5.2 รถท่ี กฟผ. เช่า  จํานวน ...............คัน พร้อมแนบบัญชีรถยนต์ 
6. รายละเอียด วันทํางาน การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยดุ ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าเช่าท่ีพัก 
      6.1 วันทํางาน ได้แก่ วันจันทร์ ถึง วัน.............( วันศุกร์ ) 
 6.2 ค่าล่วงเวลา 
 6.2.1 ค่าล่วงเวลาในวันทํางานอัตราช่ัวโมงละ  63.75 บาท 
       จํานวนช่ัวโมงทํางาน               .......... ช่ัวโมง / เดือน / คน 
       ระยะเวลาท้ังส้ิน (........เดือน)    ......... เดือน 
                          จํานวนพนักงานขับรถยนต์                           ......... คน 
   รวมค่าล่วงเวลาท้ังส้ิน    ....................... บาท 

            6.2.2 ค่าทํางานในวันหยุดอัตราช่ัวโมงละ  42.50 บาท  
  จํานวนช่ัวโมงทํางาน                               ......... ช่ัวโมง / เดือน / คน  
  ระยะเวลาท้ังส้ิน (........เดือน)                     ......... เดือน 
                           จํานวนพนักงานขับรถยนต ์                       .........    คน 
           รวมค่าทํางานในวันหยุดทั้งส้ิน      ................... บาท 

           6.2.3 ค่าล่วงเวลาท่ีทํางานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกตอัิตราช่ัวโมงละ  127.50  บาท  
  จํานวนช่ัวโมงทํางาน                                .........     ช่ัวโมง / เดือน / คน                   
  ระยะเวลาท้ังส้ิน (........เดือน)                      .........     เดือน 
                           จํานวนพนักงานขับรถยนต ์                       ..........     คน 
   รวมค่าล่วงเวลาท่ีทํางานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกติทั้งส้ิน  .......................  บาท   

 6.3 ค่าเบ้ียเล้ียงวันละ 350 บาท / คน 
                            จํานวนวันปฏิบัติงานต่างท้องท่ี                     .........   วัน / เดือน / คน                   
                 ระยะเวลาท้ังส้ิน (......เดือน)                        .........   เดือน  
                            จํานวนพนักงานขับรถยนต ์                        ..........   คน  

                        รวมค่าเบี้ยเล้ียงท้ังส้ิน          .......................   บาท 
      6.4 ค่าเช่าท่ีพักวันละ 600 บาท / คน  เว้นแต่ กฟผ.จัดท่ีพักให ้
                       จํานวนวันพักแรม                                   ...........   วัน / เดือน / คน                   
                 ระยะเวลาท้ังส้ิน (......เดือน)                       ...........   เดือน  
                            จํานวนพนักงานขับรถยนต ์                       ............   คน 
                                    รวมค่าเช่าที่พักทั้งส้ิน        ...........................  บาท 

 สรุป  ค่าล่วงเวลาในวันทํางาน ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาท่ีทํางานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกติ ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าที่พัก 

                         รวมเป็นเงินทั้งส้ิน             ..........................  บาท 
7. ช่ือผู้แจ้งข้อมูล.............................................................................. ตําแหน่ง ..........................  หมายเลขโทรศัพท์……………….….. 
 ช่ือผู้ประสานงาน.......................................................................... ตําแหน่ง ..........................  หมายเลขโทรศัพท์......................... 
                                                                 แจ้งข้อมูลเมี่อ วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. ............   

แบบละเอียด 04/1 เฉพาะงานขับรถยนต์ 



 
 
 

แบบฟอร์มข้อมูลกรรมการสําหรับลงระบบ e-GP 
 

 เลขท่ี ใบเบิก/บันทึก.......................................................................................................................................... 
 เรื่อง................................................................................................................................................................... 
 
 
ประเภทคณะกรรมการ  ��  คณะกรรมการร่าง (TOR)  ��  คณะกรรมการ/ผู้จัดทํา ราคากลาง         
                             �� คณะกรรมการพิจารณา/ประกวดราคา  ��  คณะกรรมการตรวจรับ 
 
 
 

1. ชื่อ-นามสกุล           ( ��   นาย � � นาง  � � นางสาว) …............................................................................................................ 
   ตําแหน่ง................................................................................ ��  ประธาน    �� กรรมการ   � � กรรมการบุคคลภายนอก 
   เลขประจําตัวประชาชน  .................................................................. วันเดือนปีเกิด……………………………….…(ระบุปี พ.ศ.) 
   ท่ีอยู่................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………….……… 
   หมายเลขโทรศัพท์  …………………………………….………………………….   e-Mail.......................................................................................... 
 
2. ชื่อ-นามสกุล           ( ��   นาย � � นาง  � � นางสาว) …............................................................................................................ 
   ตําแหน่ง................................................................................ ��  ประธาน    �� กรรมการ   � � กรรมการบุคคลภายนอก 
   เลขประจําตัวประชาชน  .................................................................. วันเดือนปีเกิด……………………………….…(ระบุปี พ.ศ.) 
   ท่ีอยู่................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………….……… 
   หมายเลขโทรศัพท์  …………………………………….………………………….   e-Mail.......................................................................................... 
 
3. ชื่อ-นามสกุล           ( ��   นาย � � นาง  � � นางสาว) …............................................................................................................ 
   ตําแหน่ง................................................................................ ��  ประธาน    �� กรรมการ   � � กรรมการบุคคลภายนอก 
   เลขประจําตัวประชาชน  .................................................................. วันเดือนปีเกิด……………………………….…(ระบุปี พ.ศ.) 
   ท่ีอยู่................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ……………….……… 
   หมายเลขโทรศัพท์  …………………………………….………………………….   e-Mail.......................................................................................... 
 
                        ********************************************************************************* 

 

งานจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนตแ์บบรวมศูนย ์ปี 2562  

 

 

 

แบบละเอียด 04/2 เฉพาะงานขับรถยนต์ 



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานบริการด้านช่าง 

โปรด √  ระบุประเภท            งานสํารวจ           งานเขียนแบบ         งานซ่อมบํารุง          งานทดสอบ          งานห้องทดลอง 
 

1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O ………………………………………….. (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ………………………………………….. จํานวน ……………….. คน 
 เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน .............................. 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ การปฏิบัติงานในวันหยุด ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเชา่ที่พัก 

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3)   .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

 4.3  การปฏิบัติงานตา่งท้องทีท่ี่ว่าจา้ง 
  4.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง วนัละ  ........................................  บาท/คน 
      จํานวนลูกจ้างเหมา                  ........................................  คน  
          จํานวนวันปฏิบัตงิานต่างท้องที่         ........................................  วัน/เดือน/คน                   
    ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
    รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น              ........................................ วัน/ทั้งหมด 
  4.3.2  ค่าเช่าที่พัก วนัละ  ........................................  บาท/คน  เว้นแต่ กฟผ.จัดที่พักให้ 
        จํานวนลูกจ้างเหมา                ........................................    คน 
       จํานวนวันพักแรม                        ........................................ วัน/เดือน/คน                   
      ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
       รวมค่าเช่าที่พักทั้งสิ้น                 ........................................ วัน/ทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่ว่าจา้ง เป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักทัง้สิ้น (4.3.1+4.3.2)................................ วัน/ป/ีทั้งหมด 

หมายเหตุ ให้จัดทําแบบรายละเอียด 05 จําแนกตามประเภทของลักษณะงาน 
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แบบรายละเอียด 05 



แบบรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาบริการ 
ประเภทของลักษณะงานประชาสัมพันธ์ 

 

โปรด √  ระบุประเภท            งานผลติสื่อ            งานถ่ายภาพ                              งานให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
 

1. หน่วยงาน ฝ่าย ..............................  กอง .............................. แผนก .............................. 
 Cost Center ………………………………………….. I/O …………………………………………..  (เฉพาะสายงาน รวส.) 

2. มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจํานวน ……………….. คน   เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงาน .............................. 

3. มีกําหนดระยะเวลา ......... ปี ......... เดือน นับตั้งแต่วนัที่ …………………………………… ถึงวันที่ …………………………………. 
   โดยส่งมอบลูกจ้างเหมา ณ ห้อง  ............................................................................................... 

4. รายละเอียด วันทาํงาน การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานปกติ การปฏิบัติงานในวันหยุด ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเชา่ที่พัก 

  4.1 วันทาํงาน ได้แก่ วนัจันทร์ ถึง วันวันศุกร์  

 4.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกต ิ
  4.2.1  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันทํางาน 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.2  การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุด 
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 
    4.2.3 การปฏิบัติงานเพิ่มนอกเวลาทํางานปกติในวันหยุดเกินเวลาทาํงานปกต ิ
    จํานวนลูกจ้างเหมา                             ................................... คน 
        จํานวนชั่วโมงทาํงาน ................................... ชั่วโมง/เดือน/คน 
        ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ................................... เดือน 
    รวม .................................. ชั่วโมง/ป/ีทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานเพ่ิมนอกเวลาทํางานปกติทั้งสิ้น (4.2.1+4.2.2+4.2.3) .................................. ชั่วโมง/ปี/ทั้งหมด 

 4.3  การปฏิบัติงานตา่งท้องทีท่ี่ว่าจา้ง 
  4.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง วนัละ  ........................................  บาท/คน 
      จํานวนลูกจ้างเหมา                  ........................................  คน  
          จํานวนวันปฏิบัตงิานต่างท้องที่         ........................................  วัน/เดือน/คน                   
    ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
    รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น              ........................................ วัน/ทั้งหมด 
  4.3.2  ค่าเช่าที่พัก วนัละ  ........................................  บาท/คน  เว้นแต่ กฟผ.จัดที่พักให้ 
        จํานวนลูกจ้างเหมา                ........................................    คน 
       จํานวนวันพักแรม                        ........................................ วัน/เดือน/คน                   
      ระยะเวลาทัง้สิน้ (1 ปี) ........................................ วัน  
       รวมค่าเช่าที่พักทั้งสิ้น                 ........................................ วัน/ทั้งหมด 

  รวมปฏิบัติงานต่างท้องที่ที่ว่าจา้ง เป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักทัง้สิ้น  (4.3.1+4.3.2)  ........................... วัน/ปี/ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ ให้จัดทําแบบรายละเอียด 06 จําแนกตามประเภทของลักษณะงาน 
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แบบรายละเอียด 06 




