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ประวัติความเป็นมา 
ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบ

ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพ่ิมมากข้ึน คณะผู้ก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองจึงกําหนด
นโยบายหลักในการบํารุงความสุขของ ราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคน เพ่ือ
มุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสํานักจัดหางาน พ.ศ. 
2475 และพระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจําท้องถ่ิน พ.ศ. 2475 พร้อมกับการปรับปรุง
กฎหมายด้านแรงงาน และจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาบริหารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแผนกจัดหา
งาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการบริหาร
แรงงานอย่างชัดเจน 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้านบริหารแรงงานจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ด้วย
ปริมาณงานในด้านแรงงานที่ขยายตัวมาโดยตลอด เม่ือเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านบริหารแรงงานขณะน้ันคือ กองแรงงาน
จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะ
เป็นกรมแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ในการบริหารแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทนต่อมา
ในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าแรงงานควรมีความม่ันคงในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึง
ได้จัดต้ังสํานักงานประกันสังคม และโอนภารกิจด้านกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงานให้กับ
สํานักงานประกันสังคม 

ภารกิจของกรมแรงงานได้ทวีความสําคัญมากข้ึน โดยลําดับ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็น
ต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามยกฐานะกรมแรงงานข้ึนเป็นกระทรวงแรงงาน แต่ประสบกับ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงรัฐบาลทุกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 28 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดต้ังหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยข้ึนใหม่ 2 หน่วยงาน 
คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทําหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุ้มครองแรงงานและ
การแรงงานสัมพันธ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานการส่งเสริม
การมีงานทํา ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการให้
เตรียมดําเนินการจัดต้ังกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็น

มาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
 

มืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความสามารถ ความชํานาญ มีความรอบรู้ มีวิธีการ
และหลักการท่ีถูกต้อง 

แรงงาน (Labour) หมายถึง นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านใน
งานที่รับไปทําท่ีบ้าน 

คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึง มีความมั่นคงและมีความสุขในการทํางาน 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง กฎหรือหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ 
สันติสขุ (Peace) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของแรงงานในการร่วมกันป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านแรงงานภายใต้การส่งเสริมของภาครัฐ 
ความเป็นธรรม (Fairness) หมายถึง การกระทําที่ชอบด้วยเหตุผล 

 
พันธกิจ 

1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. กํากับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  

1.พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 
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3.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านแรงงาน 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
5.ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ์  

1.พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน 
2.เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม 
3.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสรา้งและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือให้เกิดสันติสุขใน
วงการแรงงาน 
กลยุทธ์  

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
2.ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลัก

สุจริตใจ 
3.พัฒนากลไกการสร้างความรว่มมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย 
4.ส่งเสริมสวสัดิการเพ่ือแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบรหิารจัดการอย่างมธีรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  

1.ปลุกจิตสํานึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมธีรรมาภิบาล 
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง 
3.เสริมสร้างการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

 
วัฒนธรรมขององค์กร 
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ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
1. ถ้าทํางานเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า

หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน ชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า
ครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง
ตามผลงาน 

2. ถ้าทํางานในวันหยุดเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
หรือตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

3. ถ้าทํางานในวันหยุดในเวลาทํางานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทํางานตามช่ัวโมงที่ทํางาน
ในวันหยุด หรือตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็น
หน่วย สําหรับลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวัน
ทํางานตามช่ัวโมงที่ทํางานในวันหยุดหรือตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
 
ค่าชดเชย 

1. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้ 
1.1 ลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
1.2 ลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 
1.3 ลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
1.4 ลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย

เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน 
1.5 ลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ 10 ปีข้ึนไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย 300 วัน 
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2. ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการ
จําหน่าย หรือการบริการอันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช้หรือเปล่ียนแปลงเครื่อง จักรหรือ
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องลดจํานวนลูกจ้างลง นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.1 แจ้งวันท่ีจะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายช่ือลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้าง 
ให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงาน ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง 

2.2 ถ้าไม่แจ้งแก่ลูกจ้างท่ีจะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
ระยะเวลาหกสิบวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับ
ค่า จ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทํางานหกสิบวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซ่ึง
ได้รับค่า จ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้างแทน การบอก
กล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายด้วยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากค่าชดเชยปกติ
ดังต่อไปนี้ 

1. ลูกจ้าง ทํางานติดต่อกันครบหกปีข้ึนไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษเพ่ิมข้ึนจาก
ค่าชดเชยปกติซ่ึงลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการ
ทํางานครบหน่ึงปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทํางาน ครบหน่ึงปี
สําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 

2. ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย หกสิบวัน หรือไม่เกิน
ค่าจ้างของการทํางานสามร้อยหกสิบวันสุดท้าย สําหรับลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คํานวณเป็นหน่วย แต่รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน 
3. เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณค่าชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทํางานที่มากกว่าหน่ึงร้อยแปด
สิบวัน ให้นับเป็นการทํางานครบหน่ึงปี 
 

3. ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปต้ัง ณ สถานท่ีอ่ืนอันมีผลกระทบ สําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว 

1. นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน 
ย้าย ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชย
พิเศษไม่น้อยกว่าร้อย ละห้าสิบของอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์ได้รับ 
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2. ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า 
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 

ข้อยกเว้นท่ีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย : ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้ 

1. ลูกจ้างลาออกเอง 
2. ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
3. จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
4. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
5. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําส่ังของนายจ้างอันชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่
จําเป็นต้องตักเตือน ซ่ึงหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําผิด 

6. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มี
เหตุอันสมควร 

7. ได้รับโทษจําคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
8. กรณีการจ้างท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้าง ตามกําหนด

ระยะเวลานั้น ได้แก่งานดังนี้ 
8.1 การจ้างงานในโครงการ เฉพาะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การค้าของ

นายจ้างซ่ึงต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดของงานท่ีแน่นอน 
8.2 งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีกําหนดงานส้ินสุดหรือความสําเร็จของงาน 
8.3 งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซ่ึงจะต้องแล้ว

เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยนายจ้างได้ทําสัญญาเป็นหนังสือไว้ต้ังแต่เมื่อเริ่มจ้าง 
 
สวัสดิการแรงงาน 

สวัสดิการแรงงาน คือ การดําเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) 
หรือรัฐบาลที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความ
ผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญก้าวหน้า มี
ความม่ันคงในการดําเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย  
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105.การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธี
ประกวดแบบต่อผู้ใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กวพ. 
 ค. กรมบัญชีกลาง    ง. หัวหน้าส่วนราชการ 

ตอบ ข. กวพ. 
การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โรงละคอนแห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬา
แห่งชาติ สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ 
กวพ. 
 
106. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ ในกรณีใด 

ก. มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย 
ข. ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ตอบ ค. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข. 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย 
(2) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

 
107.การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้กี่วิธี 

ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
ตอบ ข. 3 วิธี 
การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ 

(1) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
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(2) ประกาศทางส่ือสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง 

(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานท่ี
ประกอบธุรกิจดังกล่าว 
 
108.สําหรับงานว่าจ้าง ผู้ให้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย เกินกว่าร้อยละเท่าใด 
 ก. ร้อยละยี่สิบห้า    ข. ร้อยละสามสิบ 
 ค. ร้อยละส่ีสิบเก้า    ง.  ร้อยละห้าสิบ 

ตอบ ง.  ร้อยละห้าสิบ 
ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน
ผู้ให้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคน
ไทย และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น 
 
109.การส่ังจ้างออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการภายใน
วงเงินเท่าใด  
 ก. ไม่เกิน 10,000,000 บาท   ข. เกิน 10,000,000 บาท 

ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท   ง. เกิน 50,000,000 บาท 
ตอบ ก. ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

110.การส่ังจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของปลัดกระทรวงภายในวงเงิน
เท่าใด  
 ก. ไม่เกิน 10,000,000 บาท   ข. เกิน 10,000,000 บาท 

ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท   ง. เกิน 50,000,000 บาท 
ตอบ ข. เกิน 10,000,000 บาท 
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการเงินและบัญชี  ........ 

 
 


