
สัญญาเลขที่ ................/................ 
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

--------------------------------- 
สัญญาจ้างฉบับนี้ท าข้ึน  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖       

เมื่อวันที่ .. .......... ........................................   ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 
โดย............................................................... ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1120/2560         
ลงวันที่   24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ว่าจ้าง  ฝ่ายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว
.......................................................... ................ อายุ........................ปี หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
............................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ซอย.......... แขวง/ต าบล........................................
เขต/อ าเภอ...........................................จงัหวัด...................... ...........รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์
.............................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับจ้าง  อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันท า
สัญญาจ้างไว้ต่อกัน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง  และผู้รบัจ้างตกลงรบัจ้างท างานธุรการให้แก่โรงเรียน 
      ๑.  ………………………………………………………….......................                         

๒.  …………………………………………………………....................... 
๓.  …………………………………………………………....................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 

  ข้อ ๒ ผู้รับจ้างมีหน้าทีร่ับผิดชอบตามภาระงานตามค าสั่งมอบหมายงานตามที่ผูว่้าจ้างก าหนด
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี 
  ในกรณีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม่  หรือกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ข้อความของสัญญาหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้างซึง่ผูว่้าจ้างวินิจฉัยแลว้  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
ค าวินิจฉัยน้ัน 
  ข้อ ๓.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างมีก าหนด ….ปี ….เดือน ....วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ...... เดือน............... 
พ.ศ. ........   และสิ้นสุดในวันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ........    
  ข้อ ๔.  ก าหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก าหนด 
  ข้อ ๕.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย  และผู้รับจ้างตกลงรับค่าตอบแทนในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ           
อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเงินประกันสังคมร้อยละ ๕  ของเงินเดือน 
  ข้อ ๖.  ผู้รับจ้างอาจได้รบัสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
  ข้อ ๗.  ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะไม่ได้รับสิทธ์ิขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจ า         
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการทั่วไป  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ  หรือข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข  คพร. และ ก.ค.ศ. ก าหนดตามล าดับ 
 

/ข้อ  ๘.  ผู้รับจ้าง... 
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  ข้อ  ๘.  ผู้รับจ้างต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  และ       
รักษาวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ  ๙.  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา
ที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ   ของตนโดย
แสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติม  หรือกระท าการใดเพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีข้ึน  ทั้งนี้ต้องรักษา
ผลประโยชน์และช่ือเสียงของทางราชการและไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการ  ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ
โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 
  ข้อ  ๑๐.  ในกรณีผู้รับจ้างละทิ้งงานหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ในระหว่างอายุ
สัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกหักค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 
  ข้อ  ๑๑.  ในกรณีสร้างสรรค์งานข้ึนใหม่ระหว่างอายุสัญญา  ให้สิทธ์ิของผลงานดังกล่าวเป็น
กรรมสิทธ์ิของหน่วยงานราชการที่ตนปฏิบัติอยู่ 
  ข้อ  ๑๒.  สัญญาน้ีสิ้นสุดเมื่อเข้ากรณีใดหรือกรณีหนึง่  ดังต่อไปนี ้
   (๑)  ครบก าหนดสัญญาจ้าง 
   (๒)  ผู้รบัจ้างตาย 
   (๓)  ผู้รบัจ้างลาออก 
   (๔)  ผู้รบัจ้างถกูจ าคุกโดยค าพิพากษา 
   (๕)  ผู้รบัจ้างผิดสัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งทีก่่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
   (๖)  ผู้รบัจ้างเป็นบุคคลล้มละลาย 
  สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านตรวจสอบ  และ เข้าใจความ
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ณ  วัน  เดือน  ปี  ดังกล่าวข้างต้นและ
ต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................ผู้ว่าจ้าง 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................ผูร้ับจ้าง 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................พยาน 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................พยาน 
              (…….............................................…..) 
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หลักฐานแนบท้ายสัญญาจ้าง 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่ายซึง่ทางราชการออกให้ 
๓. ส าเนาคุณวุฒิทางการศึกษา 
๔. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถ้าม)ี 
๕. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
๖. ส าเนาบญัชีธนาคารกรงุไทย 
๗. อากรแสตมป์   ๙๐   บาท 

 

 

วิธีคิดอากรแสตมป์   คือ    เงินเดือน  * ระยะเวลาการจ้าง 

      ๑,๐๐๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               (กรณีการจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการปฏิบัติงานโรงเรียนเดียว )สัญญาเลขที่ ........./......... 
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
--------------------------------- 

สัญญาจ้างฉบับนี้ท าข้ึน  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖       
เมื่อวันที่ .. .......... ...................... ..................   ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 
โดย............................................................... ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1120/2560         
ลงวันที่   24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ว่าจ้าง  ฝ่ายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว
.......................................................... ................ อายุ........................ปี หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
............................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ซอย.......... แขวง/ต าบล........................................
เขต/อ าเภอ...........................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์
.............................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับจ้าง  อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันท า
สัญญาจ้างไว้ต่อกัน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง  และผู้รบัจ้างตกลงรบัจ้างท างานธุรการให้แก่ โรงเรียน........................ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 
  ข้อ  ๒ ผู้รับจ้างมีหน้าทีร่ับผิดชอบตามภาระงานตามค าสั่งมอบหมายงานตามที่ผูว่้าจ้างก าหนด
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี 
  ในกรณีมีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม่  หรือกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ข้อความของสัญญาหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้างซึง่ผูว่้าจ้างวินิจฉัยแลว้  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
ค าวินิจฉัยน้ัน 
  ข้อ  ๓.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างมีก าหนด ......ปี  ....... เดือน  ......วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ .......... เดือน......................... 
พ.ศ. ..........  และสิ้นสุดในวันที่ ..... เดือน.............. พ.ศ. .........   
  ข้อ  ๔.  ก าหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก าหนด 
  ข้อ  ๕.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย  และผู้รับจ้างตกลงรับค่าตอบแทนในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ                      
อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเงินประกันสังคมร้อยละ  ๕  ของเงินเดือน 

ข้อ  ๖.  ผู้รับจ้างอาจได้รบัสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด 
  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้างตามสัญญานี้จะไม่ได้รับสิทธ์ิขอปรับเปลี่ยนการจ้างไปเป็นลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการทั่วไป  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ  หรือ ข้าราชการครู    
ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  คพร. และ กคศ. 
ก าหนดตามล าดับ 
  ข้อ  ๘.  ผู้รับจ้างต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  และ                       
รักษาวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   

/ข้อ ๙. ผู้รับจ้าง... 
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ข้อ  ๙.  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา
ที่ตน 

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ของตนโดยแสวงหา
ความรู้และทักษะเพิ่มเติม  หรือกระท าการใดเพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีข้ึน  ทั้งนี้  ต้องรักษาผลประโยชน์
และช่ือเสียงของทางราชการและไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการ  ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับ
อนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

ข้อ  ๑๐.  ในกรณีผู้รับจ้างละทิ้งงานหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ในระหว่างอายุ
สัญญา 

จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรืออาจถูกหักค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ข้อ  ๑๑.  ในกรณีสร้างสรรค์งานข้ึนใหม่ระหว่างอายุสัญญา  ให้สิทธ์ิของผลงานดังกล่ าวเป็น
กรรมสิทธ์ิของหน่วยงานราชการที่ตนปฏิบัติอยู่ 
  ข้อ  ๑๒.  สัญญาน้ีสิ้นสุดเมื่อเข้ากรณีใดหรือกรณีหนึง่  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ครบก าหนดสัญญาจ้าง 
   (๒)  ผู้รบัจ้างตาย 
   (๓)  ผู้รบัจ้างลาออก 
   (๔)  ผู้รบัจ้างถกูจ าคุกโดยค าพิพากษา 
   (๕)  ผู้รบัจ้างผิดสัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งทีก่่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
   (๖)  ผู้รบัจ้างเป็นบุคคลล้มละลาย 
  สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านตรวจสอบ  และ เข้าใจความ
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ณ  วัน  เดือน  ปี  ดังกล่าวข้างต้นและ
ต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................  ผู้ว่าจ้าง 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................  ผู้รบัจ้าง 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................  พยาน 
              (…….............................................…..) 
 
     (ลงช่ือ) .........................................................  พยาน 
              (…….............................................…..) 
      
 


