
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบานโปงนอย 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

 

 ดวยโรงเรียนบานโปงนอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

เพื ่อจัดจางเปนลูกจางชั ่วคราว ตําแหนง ครูพี ่เลี ้ยงเด็กพิการ โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครบุคคล                     

เพื ่อจางเปนลูกจางชั ่วคราว ทําหนาที ่ ครูพี ่เลี ้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนบานโปงนอย                     

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ 

3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ 29 / 2546              

สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว เกณฑและ

วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั ่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2547                     

จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี ้

 

1. ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 

1.1. ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา 

1.2. ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและปฏิบัติหนาท่ี 

อ่ืนท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

1.3. คาจาง 9,000 บาท / เดือน 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 

2.1. คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้ 

 ระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 

 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 

 มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป บริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 

 ไมเปนบุคคลลมละลาย 



 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค 

การเมือง 

 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 เปนผูมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได 

 

3. การรับสมัคร 

3.1. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี 

โรงเรียนบานโปงนอย เวลา 08.30 -16.00 น. หรือ สงใบสมัครพรอมหลักฐาน มาที ่ e-mail : 

Admin@bpnschool.ac.th ระหวางวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ติดตอสอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติม โทร. 053-329198 

3.2. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน              

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย) 

 สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ 

 ใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ 

 หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื ่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน พรอม 

สําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื ่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 

หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนา วา

ถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

 จะประกาศรายชื ่อผ ู ม ีส ิทธ ิ ์ เขาร ับการคัดเล ือก ในวันที ่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.                          

ณ โรงเรียนนบานโปงนอย และทาง Facebook โรงเรียนบานโปงนอย 



5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

 จะทําการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ คือ การประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดย

ประเมินจาก 

 พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา   (20 คะแนน) 

 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา    (20 คะแนน) 

 พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ  (20 คะแนน) 

 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ    (20 คะแนน) 

 พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ     (20 คะแนน) 

      รวม    100 คะแนน 

 

6. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

 จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองเกียรติยศ

โรงเรียนบานโปงนอย  

 

7. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดคัดเลือก 

 โรงเรียนบานโปงนอย จะประกาศรายชื ่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายในวันที ่ 31 

มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.เปนตนไป ณ โรงเรียนบานโปงนอย และทาง Facebook โรงเรียนโปงนอย 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม โทร. 053-329198 

 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

8.1. ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566  ตั้งแต

เวลา 09.00 น - 16.00 น. ณ โรงเรียนบานโปงนอย โดยสัญญาจางจะมีระยะเวลาตั ้งแตว ันท่ี                  

1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยไมผูกพันกับงบประมาณในปตอไป 

8.2. การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู ผานการคัดเลือกตาม

ประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง                 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีประกาศใหมารายงานตัว จึงเปนหนาท่ี

ของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

8.3. ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมตองมา

รายงานตัวเพื ่อจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั ่วคราวรายเดือนตําแหนงพี ่เลี ้ยงเด็กพิการเรียนรวม                   

ตามกําหนด เวลาท่ีโรงเรียนประกาศ ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ

รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 



8.4. การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

 

9. ผลการคัดเลือก 

 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได                  

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

(นายชูศักดิ์  เนียมทอง) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนบานบานโปงนอย อำเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

ท่ี วัน เวลา ดําเนินการ ข้ันตอนการดําเนินการ ผูดําเนินการ / สถานท่ี 

1 วันท่ี 23 – 27 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัคร,รับสมัคร โรงเรียนบานโปงนอย 

2 วันท่ี 30 มกราคม 2566                  

เวลา 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ ิ                   

เขารับการคัดเลือก 

โรงเรียนบานโปงนอย และทาง 

Facebook โรงเรียนบานโปงนอย 

3 วันท่ี 31 มกราคม 2566               

เวลา 09.30 น. 

คัดเลือก สอบ/สัมภาษณ คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง                   

โรงเรียนบานโปงนอย 

4 วันท่ี 31 มกราคม 2566                

เวลา 16.30 น. เปนตนไป 

ประกาศผลผูผานการคัดเลือก คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง              

โรงเรียนบานโปงนอย                               

ณ โรงเรียนบานโปงนอย และทาง 

Facebook โรงเรียนบานโปงนอย 

5 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 รายงานตัวและทําสัญญาจาง โรงเรียนบานโปงนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) 

งานจางเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ปงบประมาณ 2566 

 

ช่ือโครงการ จางเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานโปงนอย 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนจางเหมาบริการ 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ใหบริการทางการศึกษาเบื้องตนแกคนพิการ และชวยเหลือครูในการจัด

การศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ รวมท้ังจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ท่ีเปนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใตการแนะนํา ตรวจสอบของครูและผู บริหารสถานศึกษา และ

ปฎิบัติงานหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับเด็กพิการ โรงเรียนบานโปงนอย จึงจางเหมาบริการผูมาปฏิบัติงานพี่เลี ้ยง

เด็กพิการ 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและโรงเรียนท่ี

จัดการเรียนรวม และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของโรงเรียน 

 

คุณสมบัติของผูรับจาง 

  เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 

 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 

 มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป บริบูรณ นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 

 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค 

การเมือง 

 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

 

ขอบเขตรายละเอียดของงาน 

 ปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี ้ยงเด็กพิการ ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกับครู ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ภายใตการควบคุม กํากับ ตรวจสอบของผูบริหาร

สถานศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้  

1. ใหบริการชวยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนรูใหเด็กพิการ

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) 

2. ปฏิบัติหนาที่ ดูแล ชวยเหลือเด็กพิการตามที่ไดรับมอบหมายจากครู ผู บริหาร เชน การนํา

นักเรียนไปหองนํ้า การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเขารวมกิจกรรม เปนตน 

3. บันทึกขอมูล ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ไดรับ

มอบหมายจากครู 

4. ประสานการทํางานรวมกับครู ผูบริหาร ผูปกครอง ดานการจัดการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพ

สําหรับเด็กพิการ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) 

5. ใหความชวยเหลือครูในการผลิต ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ สื่อ เค่ืองใชในการจัดการเรียนสําหรับ

เด็กพิการ 

6. รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมวันไหวครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

7. ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเรียนแกเด็กพิการ เชน การทําการบาน การเรียนซอมเสริม 

ทักษะการใชชีวิตประจําวัน 

8. งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กพิการ 

 

ระยะเวลาในการจาง 

 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมจาง 8 เดือน โดยจะทําบันทึกตกลง

จางเปนรายครั้ง ตามที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดเทานั้น ถาไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะไมสามารถทําบันทึกตกลงจางได 

 

งบประมาณและคาจาง 

 เบิกจายจากงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 งบดําเนินนงาน 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับเด็กพิการ รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 



(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) คาจางเหมาจาย อัตราจางเดือนละ 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) และจะจายคาจางเม่ือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุไวเปนที่เรียบรอยแลวตามบันทึกขอตกลงจาง และสงหลักฐานไป

ยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป โดยจะจายคาจาง

หลังจากไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจเรียบรอยแลว ไมเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยตองสงมอบงานและ

ตรวจรับงานในวันสุดทายของเดือน 

 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนบานโปงนอย ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอกําหนดและเง่ือนไข 

1. ตองปฏิบัติงานตามลักษณะของขอบเขตงานท่ีกําหนดไวใหครบถวนถูกตอง 

2. หากพบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ ใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ 

3. ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานทุกวันทําการของทางราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. และงานอ่ืน ๆ 

ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย โดยสงมอบงานในวันสุดทายของแตละเดือน 

4. ผูรับจางตองบันทึกเวลาที่มารับจางในแตละวันและเวลากลับ เมื่องานจางนั้นเสร็จในวันนั้น ๆ ดวย

ตนเองทุกครั้ง 

5. ผูรับจางตองรับผิดชอบในการทําละเมิดตอบุคคล ทรัพยสินของผูวาจางหรือบุคคลอื่นเวนแตเหตุ

สุดวิสัย 

6. การวาจางไมทําใหผูรับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการ หรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจาง

ตามกฎหมายแรงงานหรือกฏหมายวาดวยประกันสังคม 

7. ผูวาจางสงวดสิทธิในการพิจารณาใหสิ้นสุดการจางเม่ือใดก็ได หากเห็นวาผูรับจางประพฤติตนในทางท่ี

เสื่อมเสียหรือผลงานไมมีประสิทธิภาพหรือดวยเหตุผลอื่นใดอันจะทําใหเกิดความเสียหายตอทาง

ราชการ ทั้งนี ้ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจางวินิจฉัย โดยผูรับจางไมมีสิทธิจะฟองหรือเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ ท้ังสื้น 

8. กรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองตอไปได จะตองจัดหาบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบุติตามท่ี

กําหนดและเง่ือนไขการจางมาทํางานแทน เว นแตเปนเหตุส ุดว ิส ัย หรือจะตองรายงานตัว                   

เพื่อรับราชการเปนขาราชการหรือพนักงานราชการในสวนราชการตาง ๆ พรอมแจงผูวาจางลวงหนา                

เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ใหบอกยกเลิกสัญยาได ตามวันท่ีสวนราชการนั้นกําหนด 

 

 

 



สัญญาเลขท่ี           /2566 

สัญญาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 

 สัญญาจางฉบับนี้ทําขึ้น ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เม่ือวันที่ 1 

กุมภาพันธ พ.ศ.2566 ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดย นายอนุกูล  ศรีสมบัติ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผูรับมอบอํานาจตามคําสั่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งตอไปใน

สัญญานี้เรียกวา ผูวาจาง ฝายหนึ่ง กับ     อาย ุ ป  ห ม า ย เ ล ข บ ั ต ร

ประจําตัวประชาชน    อยูบานเลขท่ี        หมูท่ี ตําบล 

 อําเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศ ัพท

    ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ เรียกวา ผูรับจาง อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันทํา

สัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางปฏิบัติงานในตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการใหแกโรงเรียนบานโปงนอย 

สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 ขอ 2 ผูรับจางมีหนาที่รับผิอบตามภาระงาน ตามคําสั่งมอบหมายงาน ตามที่ผูวาจางกําหนดไวใน

เอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ในกรณีมีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญานี้หรือไม หรือกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอความ

ของสัญญาหรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ซึ่งผูวาจางวินิจฉัยแลว ผูรับจางตองปฏิบัติตามคํา

วินิจฉัยนั้น 

 ขอ 3 ผูวาจางตกลงจางผูรับจาง เริ ่มต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 และสิ้นสุดในวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2566 

 ขอ 4 กําหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีสถานศึกษาท่ีผูรับจางปฏิบัติหนาท่ีอยูกําหนด 

 ขอ 5 ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับคาตอบแทนจางในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตรา

เงินเดือน 9,00 บาท (เกาพันบาทถวน) และเงินประกันสังคมรอยละ 5 ของเงินคาจาง 

 ขอ 6 ผูรับจางอาจไดรับสิทธิประฌยชนอ่ืนตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 ขอ 7 ผูรับจางตามสัญญานี้จะไมไดรับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจางไปเปนลูกจาประจํา พนักงาน

ราชการหรือขาราชการตอไป หากผู ใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการ หรือขาราชการครู ตอง

ดําเนินการสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑวิธีการและเงื ่อนไขที ่ คพร.และ กคศ. กําหนด

ตามลําดับ 

 ขอ 8 ผูรับจางตองประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และรักษาวินัย 

เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ขอ 9 ผูรับจางตองปฏิบัติงานใหกับทางราชการตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษาที่ตน

ปฏิบัติหนาที่อยูดวยความซื่อสัตยสุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตนโดยแสวงหา

ความรูและทั ้กษะเพิ ่มเติม หรือกระทําการใด เพื ่อใหผลงานในหนาที ่มีคุณภาพดีขึ ้น ทั ้งนี ้ ตองรักษา

ผลประโยชนและชื่อเสียงของทางราชการและไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใดทราบ 

โดยมิไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ  

 ขอ 10 ในกรณีผูรับจางละท้ิงงานหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางใด ๆ ในระหวางอายุสัญญา จะตอง

ชดใชคาเสียหายหรืออาจถูกหักคาจางเพ่ือชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 ขอ 11 ในกรณีสรางสรรคงานข้ึนมาใหมระหวางอายุสัญญา ใหสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์

ของหนวยงานราชการท่ีตนปฏิบัติอยู 

 ขอ 12 สัญญานี้สิ้นสุดเม่ือเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ครบกําหนดสัญญาจาง 

(2) ผูรับจางตาย 

(3) ผูรับจางลาออก 

(4) ผูรับจางถูกจําคุกโดยพิพากษา 

(5) ผูรับจางผิดสัญญาจางขอใดขอหนึ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(6) ผูรับจางเปนบุคคลลมละลาย 

(7) เม่ือไมไดรับโอนเงินงบประมาณมาตั้งจายเพ่ิมเติมจนครบสัญญา 

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีความถูกตองตรงกันคูสัญญาไดอาน ตรวจสอบ และเขาใจความในสัญญา

โดยละเอียดแลว จึงลงลายมือชื่อ ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และตางฝาย

ตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 อนึ่ง หากไมไดรับโอนเงินประจํางวดมาตั้งจาย ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 30 กันยายน พ.ศ.2566 

ก็ถือใหวาสัญญาเปนอันสิ้นสุด 

 

 

 

ลงชื่อ     ผูวาจาง                  

               (นายอนุกูล  ศรีสมบัติ) 

ลงชื่อ     ผูรับจาง                  

      (     ) 

 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 



สัญญาคํ้าประกัน 

สัญญาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตําแหนงพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

…………………………………………………………………………….. 

เขียนท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

วันท่ี 1  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

 ตามท่ี (ชื่อผูรับจาง)     ผูรับจาง ไดทําสัญญาจางผูปฏิบัติงานให

ราชการ ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไวกับ (ชื่อผูวาจาง) นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตามสัญญาจางเลขท่ี   /  2566  ลงว ั นท ี ่  1  ก ุ มภาพ ัน ธ                    

พ.ศ.2566 นั้น 

 ขาพเจา (ชื่อผูค้ํา)      อยูบานเลขท่ี  ซอย 

 ถนน  หมูท่ี  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เข 

 จังหวัด   รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   

 เกิดเม่ือวันท่ี เดือน   พ.ศ.  อาย ุ ป อาขีพ  

 สถานท่ีทํางาน    ตําแหนง   ระดับ  

 สังกัดหนวยงาน    อัตราเงินเดือน    บ า ท  บ ั ต ร

ประจําตัวขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนเลขท่ี       ออก ณ วันท่ี

ออกบัตรวันท่ี เดือน   พ.ศ.   บัตรหมดอายุวันท่ี เดือน  

 พ.ศ.   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” 

1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนค้ําประกันผูรับจางตอผูวางจาง โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะเปนลูกหนี้

รวมกับผูรับจาง และผูคํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาจางลูกจาง

ชั่วคราวทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูวาจางเมื่อเรียกรองทันที โดยผูวาจางมําจําเปนตองเรียกรองให

ผูรับจางชําระหนี้กอน และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ครบเต็ม

จํานวนในกรณีท่ีผูรับจางผิดสัญญาจางลูกจางชั่วคราว ไมวาจะกระทําหรืองดเวนการกระทําอยาง

ใดอยางหนึ่ง โดยมิชอบหรือกระทําละเมิดตอจากผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง 

ไมวาผลแหงการกระทํานั้นจะไดปรากฏในขณะท่ียังเปนผูรับจางอยูหรือเม่ือพนสภาพจากการเปน

ผูรับจางไปแลวในระยะเวลา 1 ปแลวก็ตาม 

2. ในกรณีท่ีผูวาจางผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาจางใหแกผูรับจาง โดย

จะแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกับทราบกต็าม ใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงยินยอมในการผอนเวลา 

หรือผนจํานวนเงิน ในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลา



หรือผนจํานวนเงินในการชาระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูคํ้าประกัน 

และจะนับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตาม

จํานวน 

3. ผูค้ําประกันไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูรับจางจะตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไข

ในสัญญาจาง ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญานี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรง

ตามเจตนารมณและยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ

หนาพยาน 

 

ลงชื่อ     ผูค้ําประกัน 

                                     (     ) 

 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 

 

 

 

 

เอกสารประกอบสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกัน 

สัญญาจางประกอบดวย 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับจาง (พรอมรับรองสําเนา)   2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานผูรับจาง (พรอมรับรองสําเนา)    2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิการศึกษา(พรอมรับรองสําเนา)     2 ฉบับ 

4. เอกสารอ่ืน ๆ เชน หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) (พรอมรับรองสําเนา)  2 ฉบับ 

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (พรอมรับรองสําเนา)   2 ฉบับ 

สัญญาคํ้าประกัน ประกอบดวย (ขาราชการระดับชํานาญการ ข้ึนไป) 

1. สําเนาบัตรขาราชการผูค้ําประกัน  (พรอมรับรองสําเนา)    2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน (พรอมรับรองสําเนา)    2 ฉบับ 

3. เอกสารอ่ืน ๆ เชน หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) (พรอมรับรองสําเนา)  2 ฉบับ 

 

 



บันทึกตกลงจาง 

          / 2566 

 

 บันทึกตกลงจางนี้ ทําข้ึน ณ โรงเรียนบานโปงนอย ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เม ื ่อว ันที ่  1 เด ือน ก ุมภาพันธ  พ.ศ.2566 ระหว างส ําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                          

โดย นายชูศักดิ์  เนียมทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงนอย ผูรับมอบอํานาจจากเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามคําสั่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ซึ่งตอไปนี้            

ในบันทึกการตกลงจางเรียกวา “ผูวาจาง” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาไดตกลงกันมีขอสรุป ดังนี้ 

 ขอ 1 ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจาง ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ท่ีตองใชความรู

ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานรวมกับครู ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ภายใต

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบของผูบริหารสถานศึกษา ในเรื่องดังตอไปนี้ 

1.1. ใหบริการชวยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนรูใหเด็ก

พิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) 

1.2. ปฏิบัติหนาที่ ดูแล ชวยเหลือเด็กพิการตามที่ไดรับมอบหมายจากครู ผูบริหาร เชน การนํา

นักเรียนไปหองนํ้า การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเขารวมกิจกรรม เปนตน 

1.3. บันทึกขอมูล ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากครู 

1.4. ประสานการทํางานรวมกับครู ผู บริหาร ผู ปกครอง ดานการจัดการศึกษา การฟ นฟู

สมรรถภาพสําหรับเด็กพิการ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) 

1.5. ใหความชวยเหลือครูในการผลิต ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ สื่อ เคื่องใชในการจัดการเรียน

สําหรับเด็กพิการ 

1.6. รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา กิจกรรมวันไหวครู หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

1.7. ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการเรียนแกเด็กพิการ เชน การทําการบาน การเรียนซอมเสริม 

ทักษะการใชชีวิตประจําวัน 

1.8. งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กพิการ 

 ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของขอตกลงจาง 

2.1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับจาง (พรอมรับรองสําเนา)   2 ฉบับ 

2.2. สําเนาทะเบียนบานผูรับจาง (พรอมรับรองสําเนา)    2 ฉบับ 

2.3. สําเนาวุฒิการศึกษา(พรอมรับรองสําเนา)     2 ฉบับ 

2.4. เอกสารอ่ืน ๆ เชน หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) (พรอมรับรองสําเนา)  2 ฉบับ 



2.5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (พรอมรับรองสําเนา)  2 ฉบับ 

2.6. ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERNCE : TOR)    2 ฉบับ 

 ขอ 3 ผูรับจางตกลงทํางานจางเปนรายเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ.2566 โดยปฏิบัตงิานเฉพาะวันทําการจองทางราชการ ในเวลารชการ (08.30 – 16.30 น.) และงานอ่ืน ๆ 

ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย โดยสงมอบงานในวันสุดทายของแตละเดือน 

 ขอ 4 ผูวาจางจะชําระเงินคาจางใหผูรับจางเปนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) โดยจะ

จายเงินคาจาง หลังการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยสงหลักฐานไปขอเบิกจายเงินที่สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 ขอ 5 กรณีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่นอกเหนือตกลงกันไว สามารถเบิกจายเงินไดภายในวงเงิน

ที่โรงเรียนไดรับการจัดสรรหรือเงินนอกงบประมาณเปนคามชจายในการเดินทางไปราชการหรือคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแลวแตกรณี 

 ขอ 6 เง่ือนไขการวาจาง 

6.1. ไมมีการเลื่อนข้ันอัตราจาง 

6.2. โรงเรียนบานโปงนอย ขอสงวนสิทธิในการเลิกจาง โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและผูถูกเลิก

จางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 ขอ 7 กรณีผูรับจางไมสามารถมาปฏิบัติงานไดในวันใด จะตองแจงใหผูวาจางรับทราบลวงหนาไมนอย

กวา 1 วัน และผูรับจางจะตองจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทน หากไมสามารถจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัตงิาน

แทนได ผูวาจางจะปรับผูรับจางเปนรายวัน อัตราวันละ 100 บาท 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองไดอานและเขาใจขอความ โดย

ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

ลงชื่อ     ผูวาจาง                  

               (นายชูศักดิ์  เนียมทอง) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงนอย 

ลงชื่อ     ผูรับจาง                  

      (     ) 

 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 

 

 

ลงชื่อ     พยาน                 

      (     ) 

 

 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเปนอัตราจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนบานโปงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

 

1. ชื่อ-นามสกุล            

สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา   หมูโลหิต  

2. เกิดวันท่ี      เดือน   พ.ศ.    ปจจุบันอายุ      ป      เดือน 

3. เกิดท่ีจังหวัด   ท่ีอยูตามบัตรประชาชน      

        โทรศัพท    

เลขบตัรประจําตัวประชาชน    สถานท่ีออกบัตร     

วันท่ีออกบัตร    วันท่ีบัตรหมดอายุ     

4. ท่ีอยูปจจุบัน           

             

5. สําเร็จการศึกษาจาก     ไดรับวุฒิการศึกษา    

6. วิชาเอก     หลักสูตร ป มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ 

             

 ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานหนองไคร สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร ย่ืนใบสมัครวันท่ี        เดือน                                   พ.ศ.          . 

 รูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 

 สําเนาทะเบียนบาน   2  ฉบับ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  2  ฉบับ 

 ใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ 

 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2  ฉบับ 

 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามีโปรดระบุ)    

       

        

   

ลงชื่อ     ผูรับสมัคร 

       (              ) 

 ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมคัรสอบ             

ฉบับจริง พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา  

 หลักฐานถูกตองครบถวน  

 ไมถูกตอง เน่ืองจาก   

      

(..............................................) 

............/.................../............ 

เจาหนาท่ีรับสมัคร 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติท่ัวไปและคณุสมบัติ อ่ืน

ตามประกาศแลว ปรากฏวา  

 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  

 ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก   

      

(..............................................) 

............/.................../............ 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ


