
สัญญาจ้างเหมาบริการ      

สัญญาเลขท่ี             /      

สัญญานี้ท าขึ้น ณ                       เมื่อวันที่      เดือน        พ.ศ.          ระหว่าง    
         โดย                            .ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  กับ              ผู้รับจ้าง   

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาและผู้รับจ้างซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในผนวก 1 ตกลงรับจ้าง
เหมาท างานบริการ      ของผู้ว่าจ้าง ที่ระบุในผนวก 2 มีก าหนดระยะเวลาจ้าง       เดือน 
ตั้งแต่วันที่        

 ข้อ 2  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาบริการตามในสัญญาข้อ  1 ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน เป็นเงิน 
เดือนละ                  บาท (      ) ซึ่งได้รวมภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
โดยจะจ่ายเมื่อ ผู้รับจ้างได้ท างานบริการในหน้าที่มีผลส าเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 หากเดือนใดมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือน  ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานในอัตรา              
วันละ      บาท (       ) 

 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างตก
ลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในงวดนั้น 

 ข้อ 3 นอกจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว  คู่สัญญาตกลงให้รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างรวมทั้งการ
จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดแก่ผู้รับจ้าง ตามผนวก 3 และ 4 

 ข้อ 4  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ผนวก 1   คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ผนวก 2   ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ 
 ผนวก 3   ข้อก าหนดและเง่ือนไขการจ้างเหมาบริการ         
 ผนวก 4   ข้อก าหนดรายละเอียด 
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 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและ  ในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

 ข้อ 5 ในกรณีมีความจ าเป็นทางราชการให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติหน้าที่งานต่างจังหวัด และการไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด ให้ผู้รับจ้างเบิกค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดตามผนวก 3 

 ข้อ 6 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติตามสัญญาจ้างด้วยตนเอง โดยต้องมาบันทึกเวลาที่มารับจ้างในแต่ละวัน  และกลับ
เมื่อท างานจ้างในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้างจะจัด
ให้มีบุคคลอ่ืนมาท างานแทนในวันนั้นไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างเป็นงานต้องใช้ความรู้  ความสามารถเป็นการ
เฉพาะตัว และจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 7 หากวันใดผู้รับจ้างไม่มาท างาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเป็นรายวันตามอัตราเหมารายเดือนของเดือนนั้น 
ดังระบุในข้อ 2 วรรคสอง ตามจ านวนวันที่ขาดงานและหากในเดือนใดขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วัน  โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจจะยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 

 ข้อ 8  ผู้รับจ้างให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการ          
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย หากมีการละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้ว่าจ้าง  ให้ถือ
ว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาผู้ว่าจ้างอาจจะยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 

 ข้อ 9  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกที่ ทุกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 10  ขณะท าสัญญาผู้รับจ้างได้น าหลักประกัน 5% เป็นเงินสด จ านวนเงิน                           บาท                 
(          ) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่   เลขที ่        ลงวันที่           มอบให้ผู้ว่า
จ้างเพ่ือเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ และเมื่อสัญญานี้สิ้นสุด ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้รับจ้าง (โดยไม่มี
ดอกเบี้ย) ภายหลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้หักชดเชยค่าเสียหายตามสัญญานี้ (ถ้ามี) ไว้แล้ว 

 ข้อ 11  หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมีสิทธิรับหลักประกันตามข้อ 10 เต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนตามดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง 

 ข้อ 12 ผู้รับจ้างต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ หากผู้รับจ้าง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 
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 ข้อ 13 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ ในฐานะ
เป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

 ข้อ 14  ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทางราชการหรือบุคคลภายนอก โดยความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการ
กระท าของผู้รับจ้างหรือจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มจ านวนเงินของค่าเสียหาย
นั้นแต่เพียงผู้เดียว 

 สัญญาท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยตลอด จึงลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และได้เก็บสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
       ลงชื่อ    ผู้ว่าจ้าง 
            (    ) 
 
 

       ลงชื่อ    ผู้รับจ้าง 
            (    ) 
 
 

       ลงชื่อ    พยาน 
            (    ) 
 
 

       ลงชื่อ    พยาน 
            (    ) 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 1 
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

คุณสมบัติของผู้รับจ้างตามข้อก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ      ของส านักงาน กศน. 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 2 
ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 3 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ       

ของหน่วยงาน         

สถานที่ปฏิบัติงาน           
ระยะเวลา         
วันปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตามวันและเวลาราชการ 
ราคาจ้างเหมา  จ านวนเงิน    บาท (       ) 
การจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งเป็น        งวด  ดังนี้ 
   งวดที่ 1 - งวดที่ 5  ก าหนดส่งมอบงานวันที่  25  ของเดือน 
   งวดที่ 6  ก าหนดส่งมอบงานวันที่  30  กันยายน  2557 
การปรับ 
 หากในวันใดผู้รับจ้างไม่มาท างานที่จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมาในงวดนั้น ๆ เป็นรายวัน ตามอัตราจ้างเหมา
รายวัน  ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามจ านวนวันที่ไม่มาท างาน และหากในงวดใดมีผู้รับจ้างไม่มาท างาน
เกินกว่า 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างเหมา 
 

วันปฏิบัติงาน 
วันเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องลงชื่อปฏิบัติงาน                 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา    

    -         น. และจะต้องปฏิบัติงานระหว่างวันเวลาใด ให้เป็นไปตามท่ี                ก าหนด 
โดยให้หยุดในวันหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และอาจหยุดวันอ่ืนอีก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของทาง
ราชการ 

 

การจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายกรณีอ่ืน ๆ 
กรณีทางราชการมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องสามารถไปปฏิบัติงานได้ 

โดยจะเบิกเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 800 บาท และค่าพาหนะเบิกจ่ายอย่างประหยัดตาม
ความจ าเป็น 

กรณีท างานนอกเหนือเวลาราชการ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเพ่ิมเติมในวันท าการปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท  ไม่เกินวันละ 
150 บาท วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกินวันละ 350 บาท 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ
สัญญาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มิใช่เฉพาะผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถกระท าได้ 
 กรณีเงื่อนไขการจ้างฉบับนี้ขัดกับรายละเอียดในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของ       
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นที่สุด  



ผนวก 4 
ข้อก าหนดรายละเอียด 

วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 
1. ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะหรือ กศน.อ าเภอ      
2. ไม่ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อข้าราชการและผู้อ่ืน 
3. ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานและผู้อ่ืน 
4. ไม่แพร่ข่าวอกุศลใส่ร้ายผู้อ่ืน  แอบอ้างท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  หรือก่อให้เกิดคามแตกแยก

สามัคคี 
5. ห้ามน าสิ่งเสพติด  สุรา  ของมึนเมาและของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณ กศน.อ าเภอ     
6. ไม่เสพสิ่งเสพติดสุราหรือสิ่งมึนเมาระหว่างเวลาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในสภาพมึนเมา 
7. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณ กศน.อ าเภอ     
8. ไม่เป็นผู้กระท าหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือท าลายทรัพย์สินของกศน.อ าเภอ        

หรือกระท าการอย่างใดอันเป็นผลให้ กศน.อ าเภอ           ได้รับความเสียหาย 
9. ห้ามน าอาวุธทุกชนิดเข้ามาบริเวณ กศน.อ าเภอ     ทุกกรณีและในระหว่างการปฏิบัติงาน 
10. ห้ามด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ  ในทางที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 


