
สัญญาจ้างเลขที่…....../2561 
 

สัญญาจ้างลกูจ้างชั่วคราว ท่ีจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตําแหน่ง  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

  สัญญาฉบับน้ีทาํข้ึน   ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เมื่อวันที่  …..  เดือน............... พ.ศ. …….. ระหว่าง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โดย  ......................................................................................................................................................................... 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     ผู้รับมอบอํานาจ ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1120/2560  สั่ง ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560  ซึง่ต่อไปน้ีใน
สัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง  กับ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... 
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........  วุฒิ ........................ สาขาวิชาเอก ................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .......................................................... ออกให้ ณ ........................................................ 
วันออกบัตรวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ บัตรหมดอายุวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
อยู่บ้านเลขที่…………….…….…หมู่ที…่….………ถนน……..…………………ตําบล…………….........................
อําเภอ……….………จงัหวัด….......................... รหัสไปรษณีย์ .................  โทรศัพท์...................................ซึ่งต่อไปน้ี
ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญาจ้างไว้ต่อกัน มีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ มีกําหนดอายุสญัญา …... ปี  ............ เดือน    ต้ังแต่วันที่ ....... 
เดือน ................ พ.ศ. ........... ถึงวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจํานวนเดือนละ 
15,000 บาท (เงินหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และประกันสงัคมร้อยละ 5  โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ที่
ทําการสุดท้ายของเดือน 
 ข้อ 2  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัญญาจ้างสิ้นสดุลงทันที การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างให้ถือ
เป็นที่สุด 
 ข้อ 3  ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายดังกล่าว 
 ข้อ  4  ผู้รับจ้างที่ผ่านการประเมิน จะเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งบุคลากรด้าน ............................... 
โรงเรียน ............................................... และผู้รับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการปฏบัิติงานตามแบบประเมินของ
ผู้ว่าจ้างจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ  5  ผู้รับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการและรักษา
วนัิยเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อ  6  กําหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่อยู่กําหนด 
 ข้อ 7 ผู้รับจ้างมีสิทธิเก่ียวกับการลา ได้ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับการกําหนดให้การลา
ของลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิได้รบัค่าจ้างระหว่างลา 
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 ข้อ 8 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
การงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ มิให้เกิดความเสียหายเสมือนเช่นวิญญูชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินน้ันจะถือปฏิบัติ  
 ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําผิดสัญญาโดยมิชอบ หรือกระทําละเมิดต่อผู้อ่ืนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รบัจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผูว่้าจ้างทุกประการ 
 ข้อ  10  ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ลาออกในระหว่างระยะเวลาที่สัญญากําหนด    
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากผู้รับจ้างจะลาออกจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 30 วัน  และต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าจ้าง  
 ข้อ 11 ผู้รับจ้างตามสัญญาน้ีจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี คพร. และ กคศ.กําหนด 
ตามลําดับ 
 ข้อ 12 เมื่อสัญญาจ้างฉบับน้ีสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะชําระหนี้ หรอืภาระผูกพันใด ๆ 
อันมีต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากผู้ว่าจ้าง
ชดใช้หน้ีสินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อีกด้วย 
 ข้อ 13 สญัญาน้ีสิ้นสุดลงเมื่อ 
   (1) ครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับน้ี 
  (2) ผู้รับจ้างตาย 
  (3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  (4) ผู้รับจ้างถูกจําคุกโดยคําพิพากษา 
  (5) ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างข้อใดข้อหน่ึงที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (6) ผู้รับจ้างเป็นบุคคลล้มละลาย 
  สัญญาฉบับน้ีจัดทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
แห่งสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

     (ลงช่ือ)…………………………………………..ผู้ว่าจ้าง 
                                                            (…………………………………………) 
 

     (ลงช่ือ)…………………………………………..ผู้รับจ้าง 
                 (…………………………..………………) 
 

     (ลงช่ือ)……………………………………………พยาน 
             (..............................................…) 
 

     (ลงช่ือ)…………………………………………….พยาน 
             (.....................................………….) 
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สัญญาค้ําประกัน 
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 
        เขียนที่  .................................................................. 
       วันท่ี  .....  เดือน............................... พ.ศ. ………… 

 
  ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
ผู้รับจ้างได้ทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ไว้กับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผูว่้าจ้าง          
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ........./2561  ลงวันที่  ........  เดือน ......................... พ.ศ. ………..  น้ัน 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.............................. 
ซอย..............................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์............................... 
เกิดเมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..................อายุ................ปี  อาชีพ.............................................
สถานที่ทํางาน....................................................................ตําแหน่ง................................................ระดับ................... 
สังกัดหน่วยงาน...................................................................................อัตราเงินเดือน..........................................บาท 
บัตรประจําตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชนเลขท่ี...........................................ออก  ณ............................... 
วันท่ีออกบัตรวันที่........เดือน ....................พ.ศ. .............บัตรหมดอายุวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ............  
ซึ่งต่อไปสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้คํ้าประกัน”  ตกลงทําสัญญาคํ้าประกัน(นาย,นาง,นางสาว)..........................................
โดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 
  1. ผู้คํ้าประกันตกลงผูกพันตนคํ้าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง  โดยตกลงร่วมกันในฐานะเป็น  
ลูกหน้ีร่วมกับผูร้ับจ้างและผู้คํ้าประกันยินยอมชําระหน้ีตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสญัญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจาก
เงินงบประมาณรายจ่าย ตําแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งสิ้นทุกประการ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อ
เรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจําต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหน้ีก่อน  และผู้คํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ี
ตลอดไปจนกว่าจะชําระหน้ีครบเต็มตามจํานวน ในกรณีทีผู่้รับจ้างผิดสัญญาจ้างไม่ว่าจะกระทําหรืองดเว้นการ
กระทําอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมิชอบหรือกระทําละเมิดต่อผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่าผล
แห่งการกระทําความผิดน้ันจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็นผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้าง
ไปแล้วในระยะเวลา  1  (หน่ึง)  ปี  แล้วก็ตาม 
  2. ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา  หรือผอ่นจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรือผ่อน
จํานวนเงินในการชําระหนี้น้ันด้วยทุกครั้ง  และผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินใน
การชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้คํ้าประกัน  และจะรับผิดในฐานะผู้คํ้าประกันตาม
สัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหน้ีครบเต็มจํานวน 
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  3.  ผูคํ้้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เง่ือนไขในสัญญาจ้าง 
  ผู้คํ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสญัญาน้ีโดยตลอดแล้ว  เห็นวา่ถูกต้องตรงตาม
เจตนารมณ์และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาน้ีทุกประการ  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
      ลงช่ือ...................................................ผู้คํ้าประกัน 
            (....................................................) 
 
      ลงช่ือ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
      ลงช่ือ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
คํายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
 ข้าพเจ้า ..................................................................คู่สมรสของ ....................................................................
ยินยอมให้ .............................................................. ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 
 

  ลงช่ือ...................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (....................................................) 
 
      ลงช่ือ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
      ลงช่ือ...................................................พยาน 
            (....................................................) 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะทําสัญญาน้ี 
 

 ลงช่ือ...................................................ผู้คํ้าประกัน 
            (....................................................) 


