
สัญญาจ้างเลขที่…....../2561 
 

สัญญาจ้างลกูจ้างชั่วคราว ท่ีจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตําแหน่ง  ธุรการโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

  สัญญาฉบับน้ีทาํข้ึน   ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เมื่อวันที ่ …..  เดอืน............... พ.ศ. …….. ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โดย      .................................................................................................................................................................... 
ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     ผู้รับมอบอํานาจ ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1120/2560  สั่ง ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560  ซึง่ต่อไปนี้ใน
สัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง  กับ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... 
เกิดเมือ่วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........  วุฒิ ........................ สาขาวิชาเอก ................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................ อยู่บ้านเลขที…่…….…….…หมู่ที่…….…ถนน……..……………
ตําบล………................อําเภอ……….………จังหวัด…...................... รหัสไปรษณีย์ .............  โทรศัพท์..........................
ซึ่งตอ่ไปน้ีในสญัญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงทําสัญญาจ้างไว้ตอ่กัน มข้ีอความดังตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตําแหน่งธุรการโรงเรียน ให้แก่โรงเรียน 1..................................................... 2. ........................................................ 
3. ………………………………………………….. 4. ……………………………………………….  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
  ข้อ 2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผดิชอบตามภาระงานตามคําสั่งมอบหมายงานตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือวา่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้
  ในกรณีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม ่หรอืกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความ
ของสญัญาหรอืข้อความในเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้างซึ่งผู้วา่จ้างวินิจฉัยแล้ว ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัติตาม คําวินัจฉัยน้ัน  
  ข้อ 3  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้าง มีกําหนดอายุสญัญา ……….ปี ............. เดอืน ..........วัน    
เร่ิมตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ 30 เดอืนกันยายน พ.ศ.2561  
  ข้อ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าตอบแทน เป็นเงินจํานวนเดือนละ 15,000 บาท 
(เงินหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และประกันสังคมร้อยละ 5 โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ทีท่ําการสดุท้ายของเดอืน 
  ข้อ 5 ผู้รับจ้างจะปฏิบัตติามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญตัิเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รบัสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายดังกล่าว 
  ข้อ 6 ผู้รับจ้างตามสญัญาน้ีจะไม่ได้รับสทิธิขอปรับเปล่ียนการจ้างไปเป็นลกูจ้างประจํา พนักงานราชการ 
หรือข้าราชการต่อไป หากผูใ้ดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการครู ตอ้งดําเนินการสมัครและ
สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลอืกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คพร. และ กคศ.กําหนดตามลําดบั 
  ข้อ 7 ผู้รับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศ ของทางราชการ 
และรักษาวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ 8 ผู้รับจ้างมีสิทธิเก่ียวกับการลา ไดต้ามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ เก่ียวกับการกําหนดให้การลา
ของลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
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  ข้อ 9 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา 
ที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยความซือ่สตัย์สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเตม็กําลังความสามารถของตนโดยแสวงหา
ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม หรอืกระทําการใดเพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีข้ึน ทัง้น้ี ตอ้งรักษาผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของทางราชการและไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หน่ึงผูใ้ดทราบโดยมิไดร้ับอนุญาต
จากผู้รับผดิชอบงานน้ัน ๆ  
  ข้อ 10 ในกรณทีี่ผู้รับจ้างละท้ิงงานหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ในระหว่างอายุสัญญา
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกหักค่าจา้งเพ่ือชดใชค่้าเสียหายได้ เวน้แต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสดุวิสัย 
  ข้อ 11 ในกรณสีร้างสรรค์งานขึ้นใหมใ่นระหว่างอายุสัญญา ให้สทิธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็น
กรรมสิทธ์ิของหน่วยงานราชการที่ตนปฏิบัตอิยู่ 
  ข้อ 12 ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างสญัญาว่าจะไมล่าออกในระหว่างระยะเวลาทีส่ัญญากําหนด   เว้นแต ่
มีเหตุสดุวิสยั หากผู้รับจ้างจะลาออกจะตอ้งแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยสามสิบวัน  และตอ้งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  
  ข้อ 13 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับน้ีได้ทันที โดยไม่จําเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 
หากผู้รับจ้างได้กระทําการซึง่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ดงัต่อไปน้ี 
          1) ทุจริตในหน้าที ่
          3) ขาดงานเกิน 3 (สาม) วันทําการ ติดตอ่กันโดยไม่มีเหตอุันควร 
          4 กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูว่้าจ้าง 
          5) ให้ข้อมลูหรอืเอกสารอันเป็นเท็จตอ่ผู้ว่าจ้าง 
  ข้อ 14 สญัญาน้ีสิ้นสดุลงเมือ่ 
           1) ครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับน้ี 
           2) ผู้รับจ้างตาย 
           3) ได้รบัอนุญาตใหล้าออก 
           4) ผู้รับจ้างถูกจําคุกโดยคําพิพากษา 
          5) ผู้รับจ้างผิดสญัญาจ้างข้อใดขอ้หน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  สัญญาน้ีจัดทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกตอ้งตรงกัน  คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
แห่งสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์   จึงไดล้งลายมือชือ่ไว้เป็นสาํคัญตอ่หน้าพยาน 
 
     (ลงชือ่)…………………………………………..ผู้ว่าจ้าง 
                                                            (…………………………………………) 
 

     (ลงชือ่)…………………………………………..ผู้รับจ้าง 
                 (…………………………..………………) 
 

     (ลงชือ่)……………………………………………พยาน 
             (..............................................…) 
 

     (ลงชือ่)…………………………………………….พยาน 
             (.....................................………….) 
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สัญญาค้ําประกัน 

สัญญาจ้างลกูจ้างชั่วคราวตําแหน่งธุรการโรงเรียน 
 

        เขียนที่  .................................................................. 
       วันท่ี  .....  เดอืน............................... พ.ศ. ………… 

 
  ตามที่(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ผู้รับจ้าง   
ได้ทําสญัญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ตําแหน่งธุรการโรงเรียน   ไว้กับ ผู้อาํนวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้ว่าจ้าง   ตามสญัญาจ้างเลขที่ ........./2561       
ลงวันท่ี  ........  เดอืน ......................... พ.ศ. ………..  น้ัน 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.............................. 
ซอย..............................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์............................... 
เกิดเมือ่วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..................อายุ................ปี  อาชีพ.............................................
สถานที่ทํางาน....................................................................ตําแหน่ง................................................ระดบั................... 
สังกัดหน่วยงาน...................................................................................อัตราเงินเดือน..........................................บาท 
บัตรประจําตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชนเลขท่ี...........................................ออก  ณ............................... 
วันท่ีออกบัตรวนัที่........เดือน ....................พ.ศ. .............บัตรหมดอายุวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ............  
ซึ่งตอ่ไปสญัญาน้ีเรียกว่า  “ผู้คํ้าประกัน”  ตกลงทําสญัญาคํ้าประกัน(นาย,นาง,นางสาว)..........................................
โดยมีข้อความดังตอ่ไปนี ้
  1. ผู้คํ้าประกันตกลงผูกพันตนคํ้าประกันผู้รบัจ้างต่อผู้ว่าจ้าง  โดยตกลงร่วมกันในฐานะเป็น  
ลูกหน้ีร่วมกับผู้รับจ้างและผูคํ้้าประกันยินยอมชําระหน้ีตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสญัญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว      
ตําแหน่งธุรการโรงเรียน ทั้งสิน้ทุกประการ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจําตอ้งเรียกรอ้งให้      
ผู้รับจ้างชําระหนี้ก่อน  และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสญัญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะชําระหน้ีครบเต็มตามจํานวน     
ในกรณีทีผู่้รับจ้างผิดสญัญาจ้างไม่ว่าจะกระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมชิอบหรอืกระทําละเมดิ
ตอ่ผูอ้ื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผูว้่าจ้างไม่ว่าผลแห่งการกระทาํความผิดน้ันจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็น
ผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปี  แล้วก็ตาม 
  2. ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา  หรือผอ่นจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสญัญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรอืผอ่น
จํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ันด้วยทุกครั้ง  และผู้คํ้าประกันตกลงมใิห้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผอ่นจํานวนเงินใน
การชําระหน้ีดงักล่าวเป็นเหตุปลดเปลือ้งความรับผิดชอบของผู้คํ้าประกัน  และจะรับผดิในฐานะผู้ค้ําประกันตาม
สัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหน้ีครบเต็มจํานวน 
 
 

 -/3.  ผูคํ้้าประกัน… 
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  3.  ผูคํ้้าประกนัจะไม่เพิกถอนการค้ําประกนัตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เง่ือนไขในสญัญาจ้าง 
  ผู้คํ้าประกันไดอ้่านและเข้าใจข้อความแห่งสญัญาน้ีโดยตลอดแล้ว  เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตาม
เจตนารมณ์และยินยอมปฏิบัติตามสญัญาน้ีทุกประการ  จึงได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นสําคัญตอ่หน้าพยาน 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้คํ้าประกัน 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
คํายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
 ข้าพเจ้า ..................................................................คู่สมรสของ ....................................................................
ยินยอมให้ .............................................................. ทําสัญญาฉบับน้ีได ้
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะทําสญัญาน้ี 
 

 ลงชือ่...................................................ผู้คํ้าประกัน 
            (....................................................) 


