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ค าน า 

 

เพื่อให้การปฏิบติังานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการ

ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบติังาน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังานข้ึน 

ส าหรับคู่มือฉบบัน้ี มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนในการปฏิบติัของกลุ่มบริหารงาน

บุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่มหน่ึงในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีบทบาท อ านาจ หนา้ท่ีคือ การสรรหา

และบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งเป็นกระบวนการและถูกตอ้งตามขั้นตอนการท างาน 

และไดผ้ลออกมาอยา่งถูกตอ้งและตรงตามขอ้ก าหนดของภาระงาน และปฏิบติัไปในทางเดียวกนั 

 

 

                                                                                                    นางสาวชนนิกานต ์  รักอาชีพ 

ลูกจา้งชัว่คราว กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ภำคผนวก  
     แบบสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  
     แบบสัญญำค้ ำประกันสัญญำจ้ำงครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู 
     ขัน้วิกฤต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบติังานด าเนินการจา้งลูกจา้งชั่วคราวในสถานศึกษา ในงาน

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหมี้

มาตรฐานเดียวกนั และถือปฏิบติัไปทางเดียวกนั 

 2. เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทราบและเขา้ใจวา่ควรท าอะไรก่อนหลงั และทราบวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร 

เม่ือใด กบัใคร 

 3. เพื่อใหผู้บ้ริหารติดตามงานไดทุ้กขั้นตอน 

 4. เพื่อเป็นเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติังาน 

 5. เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการประสานงาน 

ขอบเขตของงาน 

 เป็นการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานหน้าท่ีเป็นระยะเวลาชั่วคราวตามสัญญาจ้างระหว่าง

หน่วยงานกบับุคคลทัว่ไป  

ค าจ ากดัความ 

ขอ้ตกลงท่ีท าข้ึนระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กบัผูรั้บจา้ง 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

  ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหนา้ท่ีจดัท าสัญญาจา้งใหก้บัลูกจา้งชัว่คราว ไดแ้ก่ พนกังานราชการ 

ครูงบ อบจ. นกัการภารโรง บุคลากรวทิย-์คณิตฯ ธุรการโรงเรียน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการและครูขั้นวกิฤตฯ  

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจอตัราลูกจา้งชัว่คราวในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. จดัเตรียมเอกสารสัญญาจา้ง และด าเนินการแจง้บุคลากรลูกจา้งชัว่คราว นดัวนัและเวลา เพื่อมาท า

สัญญาจา้ง 

3. ด าเนินการท าสัญญาจา้ง 

4. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจา้ง เพื่อความถูกตอ้งและเอกสารครบถว้น 



5. รวบรวมสัญญาจา้งและค าสั่งจา้งจดัส่งกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย ์

Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

1. แบบสัญญาจา้ง/สัญญาค ้า 

เอกสารอ้างองิ 

ส ำรวจอัตรำลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

เตรียมเอกสำรสัญญำจ้ำง 
ด ำเนินกำรแจ้ง วัน/เวลำ ท ำสัญญำจ้ำง 

ตรวจสอบเอกสำรสัญญำจ้ำง 

จัดสัญญำ ส่งกลุม่งำนกำรเงินและสินทรัพย ์

ด ำเนินกำรท ำสัญญำจ้ำง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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สัญญาเลขท่ี................/2562 
สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 สัญญาจ้างฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2                    
เมื่อวันที่     เดือน             พ.ศ        ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                          
โดย                                                                                                          ผู้รับมอบอ านาจ
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ                                                 เกิดเมื่อ            
วันที่....... เดือน                 พ.ศ                 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                                 ออกให้ 
ณ   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  วันออกบัตรวันที่         เดือน                 พ.ศ      บัตรหมดอายุเมื่อ
วันที่....... เดือน               พ.ศ       อายุ    ปี อยู่บ้านเลขท่ี        หมู่ที ่     ต าบล...................              อ าเภอ
...........................จังหวัด..................... .......รหัสไปรษณีย์          ..... โทรศัพท์..............................                                                                                       
ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน   มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน มีก าหนดอายุสัญญา 3 เดือน
14  วัน นับตั้งแต่วันที ่    เดือน             พ.ศ        ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไปถึงวันที่    เดือน         พ.ศ...........                               
ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจ านวนเดือนละ          บาท (                            )  โดยผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ เงิน
ประกันสังคม และเงินสะสมจาก ค่าจ้างดังกล่าว (ถ้ามี) 
 ข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเป็นเวลา…-…..(…-….) เดือน และหาก ผู้ว่าจ้าง
เห็นสมควรขยายระยะเวลาทดลองงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาการทดลองงานออกไปอีกได้               
แต่รวมระยะเวลาทดลองงานเดิมแล้วต้องไม่เกิน…-….(……-…) เดือน ในระหว่างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับ                 
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก…๖…….(……หก…….) เดือน ตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง              
ไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงทันที  การประเมินผล
การทดลองหรือการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ ๓ ผู้ รับจ้างที่ผ่านการทดลองงานตามข้อ ๒ แล้ว ถือว่า เป็นครู อัตราจ้างรายเดือนของ                     
โรงเรียน                             ต าแหน่งเลขที่                  และผู้รับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้างทุก…๖……(...หก…) เดือน ทั้งนี้ ถ้าผู้รับจ้างผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการต่อสัญญาจ้าง เป็นคราว ๆ ไป คราวละ ๑ (หนึ่ง) ปี แต่ไม่เกิน ๓ (สามปี) ต่อเนื่อง 
 ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งค าสั่งของ             
ผู้ว่าจ้างหรือที่ผู้ว่าจ้างต้องถือปฏิบัติที่ใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้ และหรือที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปใน                
ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ 

ข้อ ๕ ในวันท าสัญญาฉบับนี้ผู้ รับจ้างได้ จัดให้                                  มีความสัมพันธ์
เป็น                             .    .ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา
ฉบับนี้ด้วยแล้ว 

                                                                                                         /ในกรณี...... 
                                                            



2 
 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษา           
ให้ล้มละลาย หรือผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท า 
 สัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย 
หรือถูกศาลให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เปลี่ยน               
ผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างตามสัญญานี้ได้ทันท ี
 ข้อ ๖ ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและ                
ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดและหรือหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชา
ด้วยความตั้งใจ และรักษาระเบียบแบบแผนของโรงเรียน                                            ให้เกิดผลดี
ก้าวหน้าและมีชื่อเสียงแก่งานของโรงเรียน                                            .                               
  ๖.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
  ๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ 
  ๖.๔ ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
  ๖.๕ ต้องรักษาความลับในหน้าที่ ห้ามเปิดเผยโดยมิชอบ 
  ๖.๖ รักษาความสามัคคีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่          
การงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.๗ ปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ…๘.…(…แปด….) ชั่วโมง โดยเริ่มเวลา  ๐๘.๐๐น. 
และพักรับประทานอาหารกลางวันได้วันละ ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง และท างานสัปดาห์ละ……๕……..(….ห้า.…..) วัน 
  ๖.๘  ผู้รับจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานด้วยตนเองตามระเบียบวัน เวลา 
และสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และต้องมาปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งจะอุทิศเวลาของตนเองทั้งหมดให้แก่การ
ปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ 
 ข้อ ๗ ผู้รับจ้างมีสิทธิเกี่ยวกับการลาดังต่อไปนี้ 
  ๗ .๑  ลากิจ ผู้รับจ้างลาได้ไม่เกิน…๑๕ .…(…สิบห้า….) วันท าการต่อปี  (แต่ในปีที่ เริ่ม                 
เข้าปฏิบัติงานให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๑๕ วันท าการ )  โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบลาล่วงหน้า              
อย่างน้อย....๑..... (...หนึ่ง....) วัน ท าการ และได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน จึงจะหยุดงานได้ 
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้รับจ้างลากิจได้ถ้าการหยุดงานของผู้รับจ้างอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่งานของโรงเรียน                                        เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนจนไม่สามารถจะ
ยื่นใบลากิจก่อนได ้
  ๗.๒  ลาป่วย ผู้รับจ้างลาได้ไม่เกิน …๘.. (..แปด..) วันท าการต่อปี  เว้นแต่ในปีแรก                       
มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว (กรณีปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีถัดไป           
มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วันท าการ .) โดยให้ได้รับค่าจ้างเต็ม ในกรณีที่ผู้รับจ้างลาป่วยในรอบปีใด                   
เกินกว่า…-…(… -…….) วันท าการ ให้น าวันลากิจที่ใช้ไม่หมดมาใช้แทนวันลาป่วยที่เกินไปนั้นได้  
  การลาป่วยในคราวเดียวกันติดต่อเกินกว่า ๓ (สาม) วันท าการ ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์
มายืนยันด้วย 

/ ๗.๓ ลาคลอด.... 
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  ๗.๓ ลาคลอด ผู้รับจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้…๙๐.. วัน เว้นแต่ในปีแรกมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๖ เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว …-..(…-……) วัน โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน      
๔๕  วัน และมีสิทธิลาคลอดเพ่ิมข้ึนอีก…-…….(…-……..) วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
  ๗ .๔ ลาอุปสมบท ผู้ รับจ้างที่ ไม่ เคยอุปสมบทมาก่อน และประสงค์จะลาอุปสมบท                    
ในพระพุทธศาสนา ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า……๑๒๐……..(หนึ่งร้อยยี่สิบ….) วัน 
  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาเกินก าหนด การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา ๑ ใน ๒๒  
ของค่าจ้างรายเดือนต่อ ๑ (หนึ่ง) วันท าการที่ก าหนด 
 ข้อ ๘ ในการปฏิบัติการสอน ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ลาออกในระหว่างภาคการศึกษา กรณีผู้รับจ้าง
ประสงค์จะลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ก่อนการ
เปิดภาคเรียนการสอนการศึกษาถัดไปและได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อ  ตกลงนี้
ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวน………-………บาท (………-………………)ทันทีและตกลง
ยินยอมเสียค่าปรับรายวัน วันละ………-…………..บาท (……-…………………) นับตั้งแต่วัน   
ผิดสัญญา จนกว่าผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้อ่ืนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับจ้างมาปฏิบัติแทนที่ได้ 

ข้อ ๙ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากผู้        
รับจ้างได้กระท าการซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ ทุจริตในหน้าที่ 
  ๙.๒ การท าผิดสัญญาจ้าง กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ วินัย ของโรงเรียน..........................            
ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน                                                     .                                                                                     
  ๙.๓ ขาดงานเกิน ๓ (สาม) วันท าการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 
  ๙.๔ กระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ๙.๕ ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จต่อผู้ว่าจ้าง 
  ๙.๖ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖.๘ แห่งสัญญานี้ 
  ๙.๗ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ๙.๘ ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ 
  ๙.๙ เปิดเผยความลับในหน้าที่โดยมิชอบ 
  ๙.๑๐ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสิ้น 
ข้อ ๑๐ สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 
  ๑๐.๑ ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้ 
  ๑๐.๒ ผู้รับจ้างตาย 
  ๑๐.๓ ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  ๑๐.๔ ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามข้อ ๙ หรือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อปรากฏเหตุกับผู้       
รับจ้างดังต่อไปนี้ 

/ ข้อ ๑๐.๔.๑ 
 
 

 
 



4 
 

   ๑๐ .๔ .๑ เป็นผู้ที่ศาลสั่ ง เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนเสมือนคนไร้
ความสามารถ 
   ๑๐.๔.๒ ศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
   ๑๐.๔.๓ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นความผิด          
ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยไม่มีเจตนาหรือประมาท 
   ๑๐.๔.๔ แพทย์ลงความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๑๐.๔.๕ ไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน 
   ๑๐.๔.๖  ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบส่วนงาน 

ข้อ ๑๑  เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะช าระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ 
อันมีต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจาก       
ผู้ว่าจ้างใช้ชดใช้หนี้สินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๒.  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ มิให้เกิดความเสียหายเสมือนเช่นวิญญูชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจะถือปฏิบัติ 
หากทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายเกิดเสียหายขึ้น จะเป็นเพราะความผิดของผู้รับจ้างหรือมิใช่ความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที 

ข้อ ๑๓.  ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าผิดสัญญาโดยมิชอบ หรือกระท าละเมิดต่อผู้อ่ืนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างทุกประการ 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้
โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือนตาม
จ านวนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจ าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
          ลงชื่อ...............................................................ผู้ว่าจ้าง  
                                                                (นายอาดุลย์ พรมแสง) 
                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
      
          ลงชื่อ..............................................................ผู้รับจ้าง  
                                                        (.......................................................) 

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

 
 

 



สัญญาค ้าประกัน 
สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั นวิกฤต 

 

                                                                              เขียนที ่                                           . 
                                                                             วันที่      เดือน                    พ.ศ.          . 
 

ตามที่                                                               ผู้รับจ้าง ได้ท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง(งบแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)  ไว้กับ                                                 . 
ต าแหน่ง                                                            . ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่                    /2562    
ลงวันที่...........เดือน               พ.ศ.             นั้น 
 ข้าพเจ้า                                           อยู่บ้านเลขที่          หมู่ที่           ต าบล                      . 
อ าเภอ....                     จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                     โทรศัพท ์                        .
เกิดเมื่อวันที่              เดือน                          พ.ศ.            อายุ         ปี อาชีพ                               .

สถานที่ท างาน                                               ต าแหน่ง............................................... .....................................................                            
ระดับ.                               .สังกัดหน่วยงาน.                                        อัตราเงินเดือน............................บาท 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนเลขท่ี                                       ออก ณ....................................................                         
วันออกบัตรวันที่      เดือน                  พ.ศ.         บัตรหมดอายุวันที่           เดือน              พ.ศ.         .      
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญา   ค้ าประกัน                               .โดยมีข้อความ
ดังต่อไปนี้  
 1. ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนค้ าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้รับ
จ้าง และผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้ก่อนและผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะช าระหนี้ครบเต็มจ านวนในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวไม่ว่าจะกระท าหรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบหรือกระท าละเมิดต่อผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่าผลแห่งการ
กระท าความผิดนั้นจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็น ผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วใน
ระยะเวลา 6 เดือน แล้วก็ตาม 
 2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างโดยจะแจ้งหรือ
มิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงิน ในการช าระ
หนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุ
ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน 

3. ผู้ค้ าประกันจะไม่ เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อน ไข            
ในสัญญาจ้าง 
       ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และ
ยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
  

     ลงชื่อ..............................................................ผู้ค้ าประกัน  
                                      (                                               ) 
 

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

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


