
 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   
ข้อตกลงเลขที่   29/๒๕๖๑ 

 
  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่   ๑  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   โดย  นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ     ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ  
นำงสำวจงดี  ดวงมณี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่  ๓๘๒๐๕๐๐๑๑๘๔๑๕  ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอตะกั่วป่ำ  
จังหวัดพังงำ   วันออกบัตร  ๑๔ มกรำคม  ๒๕๕๖   บัตรหมดอำยุ  ๒๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ อยู่บ้ำนเลขที่  ๕๒  
หมู่ที่  ๔   ต ำบลคึกคัก  อ ำเภอตะกั่วป่ำ   จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำกำรงำนอำชีพ     ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
 

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕  วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
 

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก  ๑ 
 

ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                  จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง          โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำน
จ้ำงในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้
รบัจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
แห่งข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 
                 

ลงชื่อ............................... .....................ผู้ว่ำจำ้ง ลงชื่อ....................................................ผู้รับจ้ำง  
       (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                         (    นำงสำวจงดี   ดวงมณี     )        

 

ลงชื่อ....................................................พยำน  ลงชื่อ....................................................พยำน  
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                         (    นำงมนต์นภำ  ถนอมสิน   ) 



 
- ๒ - 

 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์
หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ) วัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   ต้องช ำระ
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึงวันที่ผู้
รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )             (  นำงสำวจงดี   ดวงมณี  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ.................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                             ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



                
 

ผนวก  ๑  
เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนบ้ำนบำงเนียง 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 

 
 

ลงชื่อ............................... .....................ผู้ว่ำจำ้ง ลงชื่อ....................................................ผู้รับจ้ำง  
                  (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                          (    นำงสำวจงดี   ดวงมณี  ) 
       
 

ลงชื่อ....................................................พยำน  ลงชื่อ....................................................พยำน  
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                          (    นำงมนต์นภำ  ถนอมสิน   ) 
 

 
 

 
 



 
 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   

ข้อตกลงเลขที่  30/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่   ๑  เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ.๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย  นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ     ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ  นำง
ยุรินทร์  จุลกะ  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่  ๓๘๒๐๘๐๐๒๒๑๓๔๓  ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอท้ำยเหมือง    
จังหวัดพังงำ  วันออกบัตร ๗ มกรำคม ๒๕๕๗ บัตรหมดอำยุ  ๒๕ มิถุนำยน  ๒๕๖๕ อยู่บ้ำนเลขที่  ๑๙๙ หมู่ที่  ๔  
ต ำบลท้ำยเหมือง อ ำเภอท้ำยเหมือง   จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์     ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
 

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก  ๑ 
 

ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑   เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง            จ ำนวน    ๑  หน้ำ   
 ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ และใน
กรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง          
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ว่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงยุรินทร์   จุลกะ   ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน ลงชื่อ....................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                           ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง      ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงยุรินทร์   จุลกะ   ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน ลงชื่อ....................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                           ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



 
 

ผนวก  ๑  
เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนวัดเหมืองประชำรำม 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงยุรินทร์   จุลกะ   ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน ลงชื่อ....................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                           ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่   ๓๑/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่   ๑  เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ.๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย  นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐     ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง  กับ                                                                                                                                         
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง  กับ  นำงชวนพิศ  จรุงเกียรติขจร  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่  
๓๘๒๐๓๐๐๐๕๑๒๙๕  ออกให้  ณ จังหวัดพังงำ    วันออกบัตร  ๑๗  ตุลำคม  ๒๕๖๐    บัตรหมดอำยุ ตลอดชีพ  
อยู่บ้ำนเลขท่ี ๑๙/๘๓  หมู่ที่  - ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมืองพังงำ  จังหวัดพังงำ ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในขอ้ตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำดนตรี- นำฎศิลป์     ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
 

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก  ๑ 
 

ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง               จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
           

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )           ( นำงชวนพิศ  จรุงเกียรติขจร ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน ลงชื่อ....................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                           ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



- ๒ - 
 
 

  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 

กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก 
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง ลงชื่อ....................................................ผู้รับจ้ำง 

       (  นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว   )                   (  นำงชวนพิศ   จรุงเกียรติขจร ) 
   
 ลงชื่อ.....................................................พยำน ลงชื่อ...................................................พยำน 
          ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )            (  นำงมนต์นภำ  ถนอมสิน ) 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนบ้ำนกะไหล 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )            (นำงชวนพิศ   จรุงเกียรติขจร) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน 
                 (  นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ  )                             ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่    ๓๒/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   โดย นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐   ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำง
นภรทิพย์  เสวตะ  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ๓ ๘๒๙๙ ๐๐๐๑๘ ๕๐ ๕ ออกให้  ณ เทศบำลเมืองพังงำ  
จังหวัดพังงำ   วันออกบัตร ๗ มกรำคม ๒๕๕๙   บัตรหมดอำยุ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๗         อยู่บ้ำนเลขที่ ๓๕๘  
ต ำบล/แขวงท้ำยช้ำง อ ำเภอ/เขตเมืองพังงำ  จังหวัด พังงำ ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไป
ในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  ภำษำไทย   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
 

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่ วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                (นำงนภรทิพย์   เสวตะ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



- ๒ - 
 

 

  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือ            
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                (นำงนภรทิพย์   เสวตะ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนอนุบำลทับปุด 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                (นำงนภรทิพย์   เสวตะ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่    ๓๓/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำง
จันทนี  ธุระหำญ  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ๓ ๘๒๐๗ ๐๐๐๐๒ ๗๓ ๙ ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอทับปุด   
จังหวัดพังงำ วันออกบัตร ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๔   บัตรหมดอำยุ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ อยู่บ้ำนเลขท่ี ๔/๒๒ หมู่ที ่๑ 
ต ำบลทับปุด อ ำเภอทับปุด  จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้
เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  สังคมศึกษำ   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑ ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
 

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้     ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจันทนี  ธุระหำญ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจันทนี  ธุระหำญ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนอนุบำลทับปุด 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจันทนี  ธุระหำญ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่  ๓๔/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย  นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐   ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำง
จุรีย์  หนูสุวรรณ  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ๕ ๘๒๐๑ ๙๐๐๐๒ ๐๓ ๘ ออกให้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองพังงำ 
จังหวัดพังงำ  วันออกบัตร ๕ กรกฎำคม ๒๕๕๖  บัตรหมดอำยุ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ อยู่บ้ำนเลขที่ ๗๕/๓ หมู่ที่ ๓ 
ต ำบลนบปริง อ ำเภอเมืองพังงำ  จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้
เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  คณิตศำสตร์  ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
 

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจุรีย์   หนูสวุรรณ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำ งำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑  ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสี ยหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจุรี   หนูสุวรรณ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนวัดนิโครธำรำม 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               (  นำงจุรีย์   หนูสวุรรณ  ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   
ข้อตกลงเลขที่   ๓๕/๒๕๖๑ 

 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐   ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย
จำมร  กิตตินนทวัฒน์   บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ๓ ๘๓๐๑ ๐๐๓๖๖ ๘๙ ๖ ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอถลำง 
จังหวัดภูเก็ต  วันออกบัตร ๗ เมษำยน ๒๕๕๙ บัตรหมดอำยุ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๗ อยู่บ้ำนเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๕ 
ต ำบลศรีสุนทร  อ ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้
เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  ภำษำไทย   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมท่ีระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕  เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
         

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่ วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )             ( นำยจำมร  กิตตินนทวัฒน์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



 
- ๒ - 

 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รั บจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )             ( นำยจำมร  กิตตินนทวัฒน์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



 
 

ผนวก  ๑  
เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนบ้ำนเขำปิหลำย 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )             ( นำยจำมร  กิตตินนทวัฒน์ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่   ๓๖/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย  นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐     ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
นำงประภำ  แดบอ  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ๓ ๘๒๐๒ ๐๐๐๐๖ ๗๕ ๑ ออกให้  ณ เทศบำลเมืองพังงำ   
จังหวัดพังงำ   วันออกบัตร ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๘  บัตรหมดอำยุ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๕   อยู่บ้ำนเลขท่ี ๑๕/๒๘ ถนน
เทศบำลบ ำรุง ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่ง
ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  ภำษำอังกฤษ   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕  เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก  ๑ 
           

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงประภำ   แดบอ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 
 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงประภำ   แดบอ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
                   ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



 
 

ผนวก  ๑  
เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนเกำะเคี่ยม 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงประภำ   แดบอ ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่   ๓๗/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐    ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
นำงวัลลี  นำวีว่อง  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี ๓ ๘๒๐๘ ๐๐๒๔๙ ๐๔ ๓ ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอท้ำยเหมือง 
จังหวัดพังงำ   วันออกบัตร  ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๖ บัตรหมดอำยุ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่บ้ำนเลขที่ ๒๑/๒ หมู่ที่ 
๗ ต ำบลท้ำยเหมือง  อ ำเภอท้ำยเหมือง  จังหวัดพังงำ  ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  ภำษำไทย   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมท่ีระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕  เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
 

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงวัลลี   นำวีวอ่ง ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 



 
- ๒ - 

 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงวัลลี   นำวีวอ่ง ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 



 
 

ผนวก  ๑  
เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนชำวไทยใหม่ 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )                ( นำงวัลลี   นำวีวอ่ง ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน  ) 

 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   
ข้อตกลงเลขที่   ๓๘/๒๕๖๑ 

 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐   ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย
สมศักดิ์  ถำวรกุล  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่  ๓๘๓๐๑๐๐๑๔๐๐๑๔    ออกให้  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงำ  วันออกบัตร  ๒๔ มิถุนำยน  ๒๕๕๗  บัตรหมดอำยุ  ๒๘  เมษำยน ๒๕๖๖  อยู่บ้ำนเลขที่  ๑๗๔/๑  
หมู่ที่ ๓ ต ำบลคุระ    อ ำเภอคุระบุรี    จังหวัดพังงำ    ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  คณิตศำสตร์   ตำมโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
        

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้    ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               ( นำยสมศักดิ์  ถำวรกุล ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 

 

  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑  ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รับจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               ( นำยสมศักดิ์  ถำวรกุล ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนบ้ำนหินลำด 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )               ( นำยสมศักดิ์  ถำวรกุล ) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

   

ข้อตกลงเลขที่   ๓๙/๒๕๖๑ 
 

  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้น   ณ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   เลขที่  ๑๔  ซอย
ชุมนุมรำษฎร์  ต ำบลท้ำยช้ำง  อ ำเภอเมือง   จังหวัดพังงำ   เมื่อวันที่  ๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่ำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย นำยอรรถสิทธิ์   รัตนแคล้ว  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑  ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ   ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหำคม  ๒๕๖๐ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
นำงสำวณัฐพร  ประทีป ณ ถลำง  บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่  ๓๘๒๐๔๐๐๐๙๑๘๒๕    ออกให้  ณ  ที่ว่ำกำร
อ ำเภอตะกั่วทุ่ง    จังหวัดพังงำ    วันออกบัตร ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๕๙   บัตรหมดอำยุ  ๙  มกรำคม  ๒๕๖๘   อยู่
บ้ำนเลขที่ ๔๖/๕ หมู่ที่  ๒  ต ำบลท่ำอยู่    อ ำเภอตะกั่วทุ่ง   จังหวัดพังงำ   ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง”  อีกฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำและผู้รับจ้ำงซึ่งรับรองว่ำตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก  ๑  ตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำ  ภำษำอังกฤษ   ตำมโครงกำรครูผู้ท รงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๑  ของผู้ว่ำจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในผนวก ๑  มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำง ๕  เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑  
  

  ข้อ ๒.  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำท ำงำนบริกำรดังกล่ำวในข้อตกลงข้อ  ๑  ให้แก่ผู้รับจ้ำง    
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๐๐๐ บำท (แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยจะแบ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ  
๑๗,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)  ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใดๆ (ถ้ำมี)  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว  โดยจะ
จ่ำยให้ภำยใน  ๕ (ห้ำ) วันท ำกำรของเดือนถัดไป  เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนบริกำรในหน้ำที่มีผลส ำเร็จของงำนครบถ้วน
สมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ  และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
  

  ข้อ  ๓.  นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว  ทั้งสองฝ่ำย  ตกลงให้รำยละเอียดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรจ้ำง  เป็นไปตำมผนวก ๑ 
 

  ข้อ  ๔.  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
                               ผนวก  ๑  เงื่อนไขและรำยละเอียดกำรจ้ำง                   จ ำนวน    ๑  หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้     ให้ใช้ข้อควำมในข้อตกลงนี้บังคับ  
และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๕.  ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงด้วยตนเอง      โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับงำนจ้ำง 
ในแต่ละวัน  และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ  เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด  ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ  ไม่ได้  เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำงเป็น
งำนที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว  และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่ วนใดแห่ง
ข้อตกลงนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 
ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 

        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )          (นำงสำวณัฐพร  ประทีป ณ ถลำง) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 



- ๒ - 
 
  ข้อ  ๖.  หำกในวันใดผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงตำมข้อตกลง     ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงเหมำรำย
เดือนของเดือนนั้นๆ  เป็นรำยวัน  ตำมอัตรำค่ำจ้ำงเหมำรำยวัน   ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน  และหำกในเดือนใดมีกำรขำด
งำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  ๓  (สำม)  วัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
  นอกจำกผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์หักค่ำจ้ำงตำมควำมในวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลงโดยไม่แจ้งลำ  และกำรที่ไม่แจ้งลำนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์เรียกให้ผู้รับจ้ำงช ำระ
ค่ำปรับวันละ ๑๐๐  บำท  (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำง มำท ำงำนที่จ้ำง
ตำมข้อตกลง 
  กำรใช้สิทธิ์ตำมควำมในวรรคหนึ่งและสองของผู้ว่ำจ้ำง  ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิ์ในกำรบอกเลิก
ข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
 

  ข้อ  ๗.  ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมเคำรพข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง  รวมทั้งปฏิบัติ                   
ต่อผู้มำติดต่อรำชกำรกับผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย  หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวและก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำง  ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลง 
 

  ข้อ  ๘.  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ตรวจสอบและควบคุมงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงำนตำมข้อตกลงนี้  รวมทั้ง
กำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงไปท ำงำนในงำนหรือสถำนที่อ่ืนใดของผู้ว่ำจ้ำงนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในผนวก ๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ  ๙.  ในระหว่ำงกำรท ำงำนตำมข้อตกลงนี้  ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นเต็มจ ำนวนทุกกรณีในบรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย
ดังกล่ำวเกิดข้ึนเพรำะเหตุสุดวิสัย 
 

  ข้อ  ๑๐.  หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงต่อไปได้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที 
  ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อนหรือไม่ก็ตำม  ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงอันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือกำรกระท ำละเมิดของผู้รับจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง    มี
สิทธิ์หักค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำย  หำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด  ๕ (ห้ำ)  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ผู้รั บจ้ำง   
ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  (สิบห้ำ)  ต่อปีของต้นเงิน  นับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว    จนถึง
วันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
 

  ข้อ  ๑๑.  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร  หรือ               
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
 

  ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดยีวกัน  ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแลว้  
จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )          (นำงสำวณัฐพร  ประทีป ณ ถลำง) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 

 



 
ผนวก  ๑  

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครผูู้สอนโครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 

 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

๑.๑  เป็นข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว 
 ๑.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
                 ที่คุรุสภำก ำหนด 
 ๑.๓  มีประสบกำรณ์กำรสอนในสำขำวิชำเอกที่รับจ้ำง  
 ๑.๔  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
 ๑.๕  ต้องปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๒. ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน “ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ” 
 ๒.๑  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ    

๒.๒  ปฏิบัติงำนสอนตำมตำรำงกำรสอนที่โรงเรียนก ำหนด 
๒.๓  ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 ๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมำย 
 
๓. รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

๓.๑ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ๕  (ห้ำ)  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ สถำนที่กำรท ำงำนที่จ้ำง 
       ผู้รับจ้ำงต้องท ำงำนทีจ่้ำง  ณ  โรงเรียนวัดดิตถำรำม 

      สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
๓.๓ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแต่ละวัน 
      ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. (เวลำรำชกำร) 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูว้่ำจ้ำง    ลงชื่อ................................................ผู้รับจ้ำง 
        (   นำยอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  )          (นำงสำวณัฐพร  ประทีป ณ ถลำง) 
 

ลงชื่อ....................................................พยำน    ลงชื่อ....................................................พยำน                            
        ( นำงสำววิไลลักษณ์    ค ำด ำ )                              ( นำงมนต์นภำ   ถนอมสิน ) 

 
 
 
 
 
 
 


