
สำเนาคู่ฉบับ

ท่ี กจ ๕๖๐๐®)/ ๔๘๓ ท่ีทำการเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เลขท่ี ๑๒๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ฟ®®®0

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เร่ือง ให้มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

เรียน นายสน ซูซืพ

ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใต้ดำเนินการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา 
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นขอบจ้างพนักงานจ้างราย นายสน ซูขีพ ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว น้ัน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงขอให้ท่านข่ึงผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไปทำสัญญาจ้างในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือจักไต้เป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกิยรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สำนักปลัดฯ
โทร ๐-๓๙๕๔-๐๘๗๐
โทรสาร ๐-๓๔๕๔-๐๘๗๔

''ปีดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาซน
าง/พิมพ์/ทานตรวจ 

...แอ.กอง/หัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาล



ส์าเนาคู่ฉบบ

ที กฺจ ๕๖๐๐๑/?า ̂  ท่ีทำการเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เลขท่ี ๑๒๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
๗๑๑๑0

V มิถุนายน ๒๕๖๒

เร่ือง ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งต้ังพนักงานจ้างตามภารกิจ 

เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. เอกลารการรับสมัคร
๒. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
๓. ลำเนาบัญชีเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง 
๔. สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)
๕. ลำเนาใบขับข่ี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเที่อลรรหาและเลอกลรรเปีนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ใ พนักงานขับ 
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ขี่งกระบวนการรับสมัคร และการประเมินสมรรถนะได้เสร็จล้ินไปแล้ว 
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ประกาศรายขี่อผู้ที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย

ดังน้ัน เพ่ีอให้การบรรจุแต่งต้ังพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับป็จจุบัน จังจัดส่งเอกลารที่ 
เก่ียวช้องมาเพ่ีอประกอบการพจารณาให้ความเห็นขอบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสํงมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ีอโปรดพิจารณา

จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ขุด 
จำนวน ๑ ชุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักไะทราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สำนักปลัดเทศบาล
โทรคัพท ๐-๓๔๕๔-๐๘๗๐ 
โทรสาร ๐-๓๔๕๔-๐๘๗๔
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ในนี่ ^  ^
ค™าแล,เงจ้ฬํดกาญจนบุร 
ฉนใ!แสทุ[โด กจ ๗๑๐๐๐

๒๕๖๖

เร๋ึอง แจ้งมด ก.ท.จ.กาญจนบุ่ร ครื้งที๗/ ๒๕๖๒

เ1ยบ นายอำนไอ ทุกอำ๓ อ นายกเดคมมดรเมองกาญจนบุ่? แล?นวยกVหดมผเง่3เ)เองท่าเ?อหระแท่น

ส่งทีส่งมาดวอ ๑. บญชเทีษจอชนา[รชุแส?แต่งด้ังยู้สอนแรงขน’เดัเ0พ•ฟ้างานเหศบาล อำนาน *  ชุด
๒. ป'ญขเห้นชอนเลื่อนระดับและแต่งดังทห้กงาบเทศบาลให้อำรงอำแหน่งทีสูงชื้น

ในอำแหม่ง ประเภทวขาการ อำบวน *  ชุด
๓. บญอํเทีนชอบให้หนกงานเทศบาลโอน (ยาย)/รบโอน อำบวน ๒ ชุด
๔. บัญชเทีนชอบปรบปรุงอำแหน่งและ^ะดับหนักงานก3เทศบาล อำนวน ๑ ชุด
๕ ฟ้ญอํเทีนใ(อบจ้างพน!ไงโเนจ้างดามการส่จ อำนาน๑ ชุด
๖. ฟ้ญจ้เทีนขอบให้หใฬ้งานจ้างดามภารส่จลาออกจากราชการ จำนวน *  ชุด
๗. ฟ้ญจ้เทีนชอบให้สูกจ้างประอำออกจากราชการ กรฟ็เกทียณอาชุราชการ จำนวน ๑ ชุด

ห้วยดผะกรรมกกรหนักงานเทศบาอจ้๒*1ดกโาญจนบุรี (ก.ห.จ.)ในการประชุม ดเงที ๗  ๒๕๖๒ 
เม๋ึอวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดัปิมดเทียวดับการปรีหารงานบุดคลชองผคบาล รายละเ5ยดปฑกฎ^มส่งทีส่งมไห้วย 
ลามารอฟัดทุทีป้น่เชอํ อำป้กงานล่งฟรีขการ1เกดรอฟ่เอง่ล่ืฆจ้งฬวัดกเตบฯ*!

จ้งเรียนมาเทีอทราบและแจ้งเทศบาลทีเทียวชองอำเฉนการดามมด ก,ท.จ.กาญจนบุ1 
ในส่วนทีเทียวจ้องแอํวรายงาน ก.ห.จ.ทราบต่อใป

*-3*? 'ๆ^ๆง''ไ)^จๅ
ชอแลดงดวามนบ!เอ

(๒*
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ส่าฟ้กงานล่งเสรีมการปฬเรองห้องลนจ้งหวัด 
กรุ่มงานมาดรฐานการบรีหารงาบบุคคลส่วนห้องล่ืน 
โทร. 0-๓๙๕๑-๓๒๗๓ , 0-๓๙๕๑-๗๕๙๗

(นายจ้รฟ!ยรส่ สู&&วัลช้ื)

ช้ื^ราชการจ้•หวัดกาชุเจนบุ่!

ประธานกรรมการหนกงานเทศบาลจ้งหวัคกาญจนบุรี *
น ^ ^ V ว ! ^ /V ป 'ก ฯ ^

(นายสุกจ ดันใสกก*ชนาดักทีเ 1
’ ดัดเทคนาลอำบลหนองหญํ[าดอกชาช

^ (นายสมเกียร^ รอดสูง)
รอง,นายกเทศม น ร ีอ'นาว,า1Vโ1' 'น 

I นายกเทศมนศรี'0าบลV;น?ฑ'ญาคอ/1ขา~



มัญ?เห!เชอฟ่[างฬนกง!บสัางตามการ&จชองเทศบาล 
มต์ ก.ท.จ.กาญจบบุ? ศ?งฟ้ ๗/'๒๕๖๒ ฟ ้อ?ฟ ่เ ๒๖ กรกฎๆศม ๒๕๖๒

แ 4 สั๚®ฝฬงสัต ค่าตอบเสณ เส ัผ 1จ
01. บายสน ชุ?พ

ชุฟ้ มัธยมสืกบาตอบสับ
หมักงาม#บ1ศ!?องจ'กรกลซนาเหมา 
ทศ.หนองหญ้าศอกขาว 
อ.ทาม่วง 
จ.กาญจนบุ่ร

๙1๔00 เสันขอน

๒. บายบุญญฤท่ธ ฟ้ภซาง 
จุฒ ปวศ. (รุตสาหภรรม) 
สาซา?ซา ไฟฟ้ากำลัง

ทบกงาบซบรแยบต์ 
ทม.กาญจบบุ?
อ.เมองา 
จ.กาญจบบุ่?

๙,๕00 เ{(บชอบ

๓. บายธเบค สม?ต3
ๅฟ ้ ปวล. (ข่างรุตลาทกรรม)
สาขา1ว้ซา ข่างก่อส?าง

หบกงาบซบรถยนต์ 
หม.กาญจบบุ?
อ.พองฯ 
จ.ภาญจนบุ?

๙1๙00 เง่แฬชอบ

๕. บายสมยศ ?คต์ภาบุโลภผ 
ชุฒ มัธยมศกยาคอนปลาย

กงาบซบเตรอง?กรกอซนาคเบา 
ทศ.ลาตหญ้า

อ.พองฯ 
จ.ภาญจบบุ?

๙*๕60 เหบขอบ
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ท่ีทำการเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เลขท่ี ๑๒๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองขาว 
อำเภอทำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
๗๑๑๑๐

^ 0  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เร่ือง รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 

เรียน ประธานคณะกรรมภารพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างกึง มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี คร้ังท่ี ๗/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ส่ิงท่ีล่งมาด้วย ๑. สำเนาคำส่ังเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จำนวน ๑ ขุด
๒. สำเนาสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑ ขุด

ตามที่อ้างกึง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.) มีมติเห็นขอบ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยเห็นขอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ราย คือ นายสน ขุซีพ ตำแหน่ง พนักงาน 
ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา อัตราค่าตอบแทน ๙1๔๐๐ บาท น้ัน

เทศบาลได้ตำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว และทำสัญญาจ้างตามที่ระเบียบกำหนดแล้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ล่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ที กจ ๕๖๐๐๑/*

ขอแสดงความนับกึอ

(นายสมเกิยรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราซการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สำนักปลัดเทศบาล 
โทรดัพท์ ๐-๓๔๕๔-๐๘๗๐ 
โทรสาร 0-๓๔๕๔-๐๘๗๔

“ปดีมนสรรนาภบิาล บรกิารเพือ่ประชาชน
ฟ้มใ?

ทาบ. I******



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
ท่ี {& 0 ๒๕๖๒

เร่ือง แต่งตั้งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๕๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพมเติมจนถึงฉบับสุดท้าย ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
คร้ังท่ี ๗/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 
จำนวน ๑ อัตรา เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จำนวน ® อัตรา ต้ังแต่วันท่ี ๑ ลิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียด 
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ต้ังแต่ ๑ ลิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นใป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ ลิงหาคม ๒๕๖๒

(นายลมเกืยรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตริตำบลหนองหญ่าดอกชาว



บัญชีการสั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ท ี่^ 0 ๒๕กอ๒ ลงวันที่ 9  สิงหาคม ๒๕โ๖๒

ตำแหน่งลาดบ ซอ -  สกุล อตรา เงินเพมครองชีพ
ที ่ ค่าตอบแทน ช่ัวคราว
๑ นายสน ชุชีพ พนักงานขับเครองจักรกลขนาดเบา ๙,๔๐๐ ๒,๐๐๐

(ลงข่ือ) ^ ------
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราขการแทน
*  0 Vนายกเทศมนตริตาบลหนองหญ่าดอกขาว



สัญญาจ้างเลขที่....?)... / .๒๕๖๒

สัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ส ัญ ญาจ้างพน ักงานจ้างฉบ ับน ี้ ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว

วันที่ ๑...ลิง.1ป ี.ลม ๒๕.๖๒..... ระหว่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว โดย นา.ย.ลม.เกี.ย.ร.ตุ....,1อ.ดลงฺ
ตำแหนง....รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าด.อก.ขาว..รักษาวาขการแทนนายกเทศมนตรีตำ:แลหนองหญ้า

ดอก.ขาว 1ข้ึงสัญญาต่อโปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ เทศบาล” ฝ่ายหน้ีง กับ นาย/นาง/นางสาว....นวยสน..ญซีพ

อายุ;.:......๕:91..........ปี เลขหมายประจำตัวผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซน......... .๓.๗๑.๐๖..๑.ฉ๖.๕๔...ฉ๒...๙
บ้านเลขที.่.......๗๗/ ๕.......ถนน............-   ซอย ..........-......  หมู่ที่ ๑๓.  แขร^/ตำบล หนอง.ขา.ว

อำเภอ.......ท่วม่วง..... .จังหวัด......... กาญจนบุรี......ไปรษณีย์..... .๗๑.๑.๑๑......... .โทรสัพทํ........ ;
ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “พนักงานจ้าง” อีกฝ่ายหน้ีง ท้ังสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ 
ต่อกันด้งต่อไปน้ี

ข้อ ๑.เทศบาลตกลงจ้าง และพนักงานจ้างตกลงรับจ้างทำงานให้แก่เทศบาล โดยเป็น 
พนักงานจ้างประเภท

0  พนักงานจ้างตามภารกจ

ลักษณะงาน............. ผู้มื.ทักษะ...............................................................
ตำแหน่ง...................พนักงาน.ขันเคร่ือง:จักร.กล[ขนาด.เ.บา........................... :

0  พนักงานจ้างท่ัวไป
ลักษณะงาน................... - ................................................................ 1
ตำแหน่ง.......................- ..................................................................,

0  พนักงานจ้างผู้เข่ียวฃาญพิเศษ
ลักษณะงาน................... - ................................................................

ตำแหน่ง........................ - ................................................................ 1

ข้อ ๒. พนักงานจ้างมีหน้าที่รับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ เทศบาล 
กำหนดไวัในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตังกล่าวเป็นส่วนหนี้งของ 
สัญญาจ้างน้ี

ในกรณีที่มีปีญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีท่ีมีข้อสงสัย 
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ เทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย และ 

พนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยน้ัน

ข้อ ๓. เทศบาลตกลงจ้างพนักงานจ้างมีกำหนด .๑ .ปี.....๒ เดือน เร่ิมต้ังแต่วันท่ี.. ๑

เดือน.....สิงหาคม...พ-ศ .๒.๕๖๒....และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐. เดือน ....กันยายน........พ.ศ.....ก.๕๖๓.... 1

กำหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานเป็นไปตามเวลาการปฏิบัติราซการปกติของพนักงาน 
เทศบาล ในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพือประโยขน้ของทางราขการ เทศบาล อาจมีคำสังเปลยนแปลงระยะเวลา



การมาปฏิบัติหน้าท่ีหรือมิคำส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเน้นอย่างอ่ืนไต้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอม 
ปฏิบัติตามคำส่ังของ เทคบาล โดยถือเน้นการกำหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ข้อ ๔ เทคบาล ตกลงจ่าย และพนักงานจ้างตกลงรับคำตอบแทนด้งน้ี 

...เป็นรายุ.เคือน ..กำหนดเดือ.นลุ. .̂®)- .คุ.เงฺ...ทุกวันน้ี'นเดือน

ทั้งนี้ พนักงานจ้างต้องเน้นผู้รับผิดขอบในการเลียภาษีเงินใต้โดย เทศบาล จะเน้นผู้หักไว้

ณ ท่ีจ่าย

ข้อ ๕. พนักงานจ้างอาจใต้รับลีทธิประโยขน้อื่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต็าบล (ก,ท.จังหวัด)..กๅญจนบุ!เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
กลางพนักงานเทศบาล หรือ เทคบาล กำหนด

ข้อ ๖. เทศบาลจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการท่ีกำหนดไว้ตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง และที่ เทศบาลกำหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหน่ึงเน้นประการใด ให้ถือเน้นท่ีสุด 
ข้อ ๓!'. สัญญาน้ีส้ินสุดลงเม่ือเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี

(๑) พนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามข้อ ๓๕ ของประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล) โดย เทศบาล ไต้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ความเห็นขอบใน 

การเลิกจ้าง และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้ให้ความเห็นขอบแล้ว
(๒) เข้ากรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีกำหนดในหมวดท่ี ๙ ข้อ ๕๔ ของประกาศประกาศ 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(๓) พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๕๕ ของประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล
(๔) มิการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(๔) เหตุอ่ืน ๆ ด้งต่อไปน้ี........ -............................................

ข้อ ๘. พนักงานจ้างมิหน้าท่ีต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามท่ีกำหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๙. ในกรณีพนักงานจ้างละท้ังงานก่อนครบกำหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือปฏิบัติงานใด ๆ จน 
เน้นเหตุให้เกดความเลียหายแก่ เทศบาล ในระหว่างอายุสัญญา พนักงานจ้างยินยอมขดใข้คำเลียหายให้กับ 
เทศบาล ทุกประการภายในกำหนดเวลาท เทศบาล เรียกร้องให้ขดใช้ และยินยอมให้ เทศบาลหักคำจ้างหรือ 
เงินอ่ืนใดท่ีพนักงานจ้างมีลีทธิไต้รับจาก เทศบาล เน้นการขดใช้ค่าเลียหายได้ เว้นแต่ความเลียหายน้ันเกิดจาก 

เหตุสุดวิสัย

ข้อ ๑๐. พนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จังหวัด เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขกับ 
พนักงานจ้าง ประกาศหรือมติของ ก.ท.จังหวัด ประกาศหรือมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.ท.) และประกาศหรือคำสั่งของ เทศบาลที่ออกตามประกาศ ก.ท.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

เก่ียวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๑๑. พนักงานจ้างจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
ท่ัวไป ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข มติ ก.ท,จังหวัด มติ และคำลังของทางราขการ ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับแก่ 
พนักงานจ้างอย่แล้วก่อนวันท็ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานจ้าง



ยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานท่ัวไป ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข มด ก.ท.จังหวัด 
หรือคำส่ังต่าง  ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน้ีงของสัญญาน้ี

ข้อ ๑๒. พนักงานจัางต้องปฏิบัติงานให้กับ เทศบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจรืต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเติมกัาสังความสามารถของตน โดยแลวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือ 
กระทำการใด ๆ เพิ่อให้ผลงานในหน้าที่มิคุณภาพติขึ้น ทั่งนี้ ต้องรักษาผลประโยขน์และซื่อเลียงของทาง 
ราขการและใม่เปีดเผยความสับหรือข้อมูลของทางราขการให้ผู้หนี้งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจาก 
ผู้รับผดขอบงานน้ัน ๆ

ข้อ ๑๓. ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกด 
ผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ให้ลีฃลีทธิ*ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมลิทธ้ีของ เทศบาล

ขอ ๑๔. พน้กงานจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลีทธิใด ๆ
ในสิทธิบัตร หรือลีขลทธ๋ิของบุคคลท่ีลาม ซ่ืงพนักงานจ้างนำมาใข้ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

ข้อ ๑๔. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของพนักงานจ้างนอกเหนอจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
น้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีทางราขการกำหนดไว้

สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับมิข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงล5ลายมือซ่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ด้งกล่าวข้างต้น และ 
ต่างฝายต่างเก็บรักษาไว้ฝายละฉบับ

(ลงซ่ือ)...  . ^ —   .......นายกเทคมนตรี
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราขการแทน 
นายกเทดมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

(ลงช ่อ )....^ ...( 2 5 ^  ท ั่^ .....  ....พนักงานจ้าง

(นายลน รุเข'พ)
พน้กงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา

(ลงขอ).................................. . . . ญ ะ'....V'■กํ.....................................พยาน
(นายสุกีจ ตันโสภณธนาดักด๋ิ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

1 ฯ ' ' บ ั(ลงขอ)............... ............ 7/ . ...........พยาน
(นางประนอม กำเน้ดสิงห์)

หัวหน้าลำนักปลัด



เอกลาร แน,ชท้ายสัญญาจ้า ง

หน้าที่ความรับผิดขอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

หน้าท ี่ความรับผ ิดขอบ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไข 
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบาขนิดใดขนิดหน่ึงท้ายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรืองาน
อินใดท่ีเกียวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนดามท่ีผู้บังคับบัญขามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีลักษณะทีต้องใข้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลท่ีไม่ได้ผ่านการศึกษา 
ในลถานบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณ'วุฒ)

ในกรณีจ้าเป็นเพ่ือประโยขน้ฃองทางราซการ เทคบาลอาจมีคำล่ังมอบหมายงานให้พนักงาน 
จ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบที่กำหนดไวได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและ 
พนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเทศบาล โดยถือเป็นการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดขอบ และลักษณะ 

งานท่ีปฏิบัติตามสัญญาน้ี

(ลงข่ีอ)......^ . น้ีไน้ีไนิ";.:.,.:..''"โ:............. นายกเทศมนตรี
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราซการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

(ลงซีอ)...หว^: เ ^ น .    ...พนักงานจ้าง
(นายลน ขูขีพ)

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

(ลงข่ีอ)
“ ฟ น ี้................................. พยาน

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาลักด) 
ปลัด.ทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

(ลงข๊อ) ( X V ' บ /

(นางประนอม กำเนิดลิงห้) 
หัวหน้าลำนักปลัด

.พยาน



หนงัสอืคํา้ประกนั

เขียนท่ี เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
วันท่ี ๑ ลิงหาคม พ.ศ. เอ๕๖๒

ข้าพเจ้า นางสาวนิลารัตน์ ประเทืองผล อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๙/ ๑๕ หม่ท่ี ๑ 
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อาขีพ รับราขการ ตำแหน่ง นักวขาการเงินและบัญชี 
สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขอทำหนังลิอคํ้าประกันให้แก่ นายลน ขูชีพ 
กับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ข้ึงมี'ข้อความดังต่อ1ไปน้ี

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอทำหนังลิอคํ้าประกันให้แก่ นายสน ฃชีพ ขึ้งสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ว่าเมื่อเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว นายสน ‘ชูชีพ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดขอบเน้นประจำหรือซั่วคราว 
ข้าพเจ้าผ้คํ้าประกันยินยอมรับผิดขอบขดใข้ค่าเลียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทำของ นายลน ฃูซีพ ภายใน 
วงเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เงินจำนวนน้ีข้าพเจ้าจะนำมามอบให้เทศบาลตำบลหนองหญ้า 
ดอกขาว ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้แจ้ง1ให้ทุ,ราบ ถ้าข้าพเจ้า 
ไม่นำเงินมาขำระภายในกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือนหรือบำเหน็จบำนาญของข้าพเจ้าจนครบ

ข้อ๒.ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดืว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดขอบตลอดเวลาท่ี นายลน ขูชีพ 
ได้ทำงานอยู่กับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว หากข้าพเจ้าประสงค์จะถอนสัญญาคํ้าประกันนี้ 
ข้าพเจ้าต้องรอให้ นายลน ‘ชูชีพ หาผู้มีหลักจานมาทำการคํ้าประกันแทนโดยความเห็นขอบของเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาวก่อน

ข้อ๓. หากความเลียหายท่ี นายลน •ชูชีพ ได้กระทำข้ึนมาภายในวงเงินดังกล่าวในข้อ ๑. 
ขึ้งเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้แจ้งให้ทราบแล้ว หากข้าพเจ้าไม่นำเงินมาขำระภายในกำหนด 
๓๐ วัน ข้าพเจ้ายินดีให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว นำสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีเน้น■หลักฐานข้ึน
ฟ้องศาลได้

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาค้ําประกันน้ี และเข้าใจข้อความเน้นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ้งได้ลงขอต่อ 
หน้าพยานพร้อมกันไว้เน้นสำคัญ ^

(ลงข่ือ)..................^ ^ ......................... ผ้ค้ําประกัน
(นางสาวนิลารัตน์ ประเทืองผล)

(ลงข่ือ).

1น ่า ง ซ ร ะ ฬ ม # * เป ็•& ฬ ''
.พยาน

ห น า ส ืว บ ั^ ^

ไต้ั (ไก^'^ ’
(ลงข่ือ)............  .....ไ....................  ......พยาน

( ^ ไ ^ ^ ท ี่. . น ี้9,. ^ ^ , ^
นักทรัพยากรบุคคล
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