สัญญาเลขที่…............./๒๕60
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
( ) ปฏิบัติงานนักการภารโรง ( ) ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
...............................................................................

สัญญาจ้างฉบับนี้ทาขึ้น ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เมื่อวันที่
.............เดือน............................................. พ.ศ. ..................... ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
นายจรูญ แสนวิจิตร ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/254๙ และที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒8 กันยายน พ.ศ. 254๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว................................................................................. ..........อายุ..............ปี
หมายเลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน........................................................................บ้านเลขที.่ ........................... ซอย................
แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์........................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทา
สัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 “ผู้ ว่าจ้ าง” ตกลงจ้ าง และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้างผู้ปฏิบัติงาน ( ) นักการภารโรง
( ) ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ให้แก่ โรงเรียน .......................................................................... สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
ข้อ 2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานตามคาสั่งมอบหมายงานตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง / คาสั่งสั่งจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้า ยสัญญาจ้างดังกล่าว /คาสั่งจ้างเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
ในกรณีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม่ หรือกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความ
ของสัญญาหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างวินิจฉัยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างมีกาหนดเริ่มตั้งแต่วันที่.................. เดือน...................................
พ.ศ......................... และสิ้นสุดในวันที่.................. เดือน................................... พ.ศ.........................
ข้อ 4 กาหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่อยู่กาหนด
ข้อ 5 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับค่าตอบแทนในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
แทนนักการภารโรง อัตราเงินเดือนๆละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรร/
โอนงบประมาณมาแล้วเท่านั้น
ข้อ 6 ผู้รับจ้างอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
(1) ผู้รับจ้างสามารถลากิจได้ ไม่เกิน 10 วันทาการต่อปี “โดยไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างลา”
โดยจะต้องเสนอวันลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และได้รับอนุญาตจาก “ผู้ว่าจ้าง” ก่อนจึงจะหยุดงานได้ ทั้งนี้
ผู้ว่าจ้างอาจปฏิเสธไม่ยอมให้ลาได้ถ้าการหยุดงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของราชการ
(2) ลาป่วยไม่เกิน 15 วันทาการ ทั้งนี้ การลาป่วยจะต้องมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น ในกรณีลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้แสดงเอกสารทางการแพทย์รับรองการป่วย เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตของผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างลาป่วยในรอบปีใดเกินกว่า 15 วันทาการ ให้นาวันลาที่มีอยู่ตาม
(1) มาใช้แทนวันลาป่วยที่เกินไปนั้นได้
/ ข้อ 7 ผู้รับจ้าง...

-๒ข้อ 7 ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต่อไป หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการครูต้องดาเนินการสมัคร
และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ คพร. และ ก.ค.ศ. กาหนดตามลาดับ
ข้อ 8 ผู้รับจ้างต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และรักษา
วินัยเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 9 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ของตน โดยแสวงหาความรู้
และทักษะเพิ่มเติม หรือกระทาการใด เพื่อให้ ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์และ
ชื่อเสียงของทางราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจาก
ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ
ข้อ 10 ในกรณีผู้รับจ้างละทิ้งงานหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ในระหว่างอายุสัญญา
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกหักค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ 11 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดสัญญาจ้าง
(2) ผู้รับจ้างตาย
(3) ผู้รับจ้างลาออก
(4) ผู้รับจ้างถูกจาคุกโดยคาพิพากษา
(5) ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ผู้รับจ้างเป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๑๒ กรณีมีความจาเป็นตามภารกิจ เพื่อประโยชน์ทางราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อาจพิจารณาสั่งให้นักการภารโรง หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านตรวจสอบ และเข้าใจ ความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วันที่ เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และ
ต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจรูญ แสนวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
(ลงชื่อ)................................................................................ผู้รับจ้าง
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................................พยาน
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................................พยาน
(..........................................................................)

สัญญาค้าประกัน
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง /ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ...............
ตามที่...................................................................................................ผู้รับจ้าง ได้ทาสัญญาจ้าง ลูกจ้าง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง / ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ไว้กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 “ผู้ว่าจ้าง” ตามสัญญาจ้างเลขที่............/2560 ลงวันที่ ........เดือน..........................
พ.ศ................ นั้น
ข้าพเจ้า........................................................................................อยู่บ้านเลขที่..................................
ซอย....................................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง....... .................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์ ................................ เกิดเมื่อวันที่................. เดือน.............................. พ.ศ..........................อายุ..............ปี
อาชีพ.......................................................... สถานที่ทางาน..........................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................ระดับ...........................................................
สังกัดหน่วยงาน.................................................................................... อัตราเงินเดือน............ ........................... บาท
บัตรประจาตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนเลขที่............................................................... .................................ออก
ณ..................................................................... วันออกบัตรวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.................... บัตร
หมดอายุวันที่............เดือน............................พ.ศ.................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ค้าประกัน”
1. ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนค้าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่า จ้าง โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะ เป็นลูกหนี้
ร่วมกับผู้รั บจ้าง และผู้ค้าประกันยิ นยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนักการภารโรงของโรงเรียน
ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจาต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชาระหนี้ก่อน และผู้ค้า
ประกัน จะรั บ ผิดตามสั ญญานี้ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้ครบเต็มจานวนในกรณีที่ ผู้รับจ้างผิดสั ญญาจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ไม่ว่าจะกระทาหรืองดเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบหรือกระทา
ละเมิดต่อผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่าผล แห่งการกระทาความผิดนั้นจะได้ปรากฏในขณะที่
ยังเป็นผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็น ผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี แล้วก็ตาม
2. ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งผ่ อ นเวลา หรื อ ผ่ อ นจ านวนเงิ น ในการช าระหนี้ ต ามสั ญ ญาจ้ า งให้ แ ก่
ผู้รับจ้าง โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการ
ชาระหนี้ ดังกล่ าวเป็ นเหตุปลดเปลื้ องความรั บผิ ดของผู้ ค้าประกัน และจะรับผิ ดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน
3.ผู้ค้าประกันไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้ องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขใน
สัญญาจ้าง

/ผู้ค้าประกันได้อ่าน...

-๒–
ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์
และยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ................................................................. ผู้ค้าประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(.............................................................)

