ประกาศโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อจ้ างเหมาบริ การบุ ค คลปฏิบั ติ งานพี่เลี้ ยงเด็ก พิ การ จานวน 1 อัตรา เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วัน ที่
1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนจึงดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมทีไ่ ด้ขอลาออกไป
ดังนั้น อาศัยความตามหนั งสื อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04007/ว5187
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการ
มอบอานาจเกี่ย วกับ การจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
- ตามเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) งานจ้าง
เหมาบริการเพื่อ ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564
1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-2(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา
08.30 -16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและ
ลงชื่อกากับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564
ณ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีการสัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนน
ภายหลังการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

-38. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
8.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับมาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกาหนดเวลาที่
โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ลงชื่อ
( นายเกียรติศักดิ์ อดทน )
ผู้อานวยการโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

กาหนดการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
...................................
วันที่ 27-29 มกราคม 2564
วันที่ 30 มกราคม 2564
วันที่ 31 มกราคม 2564
วันที่ 1

กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
- ประกาศผล
- รายงานตัว
- ทาสัญญาจ้าง
- เริ่มปฏิบัติงาน

..........................................

วัน/เวลา
09.00-10.00

09.00-10.00

หลักสูตรและการสอบคัดเลือก
ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประเภทจ้างเหมาบริการ
รายการ
หลักสูตรการสอบ
- สอบข้อเขียน
40 คะแนน
- ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เฉพาะตาแหน่งเกี่ยวกับ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- สอบสัมภาษณ์

60 คะแนน
- พิจารณาความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป
- บุคลิกภาพ เจตคติ
- ประสบการณ์ ความเหมาะสม
กับตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขประจาตัวสอบ..............................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................................พ.ศ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให้ ณ อาเภอ..................................จังหวัด.....................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่......ตาบล......................................อาเภอ..........................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์............................โทร...........................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ..............
หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี)
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ
(....................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
---------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจ้างเหมาบริการงาน
ดูและด็กพิการของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เพื่อให้เด้กทุกคนได้มีโ อกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน การปฏิบัติงานในการให้ ความช่วยเหลื อเด็กพิก ารใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการการศึกษาเบื้องต้นแก่คน
พิการและช่ว ยเหลื อครู ในการจั ดการศึกษาการจัด การเรียนการสอนพัฒ นาเด็ กพิ การตามคาแนะน าของครู
ประจาการ รวททั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายในต้การกากับแนะนา ตรวจสอบของ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการและ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคาแนะนาของครูประจาการ
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ขอบเขตรายละเอียดของงาน
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก ารที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และเจตคติ ที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม กากับ ตรวจสอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การนานักเรียน
ไปห้องน้า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
3. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากครู
4. ประสานการทางานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
สาหรับเด็กพิการ
5. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนสาหรับ
เด็กพิการ
6. ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่นกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

/7. ให้คาปรึกษา......
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การทางานบ้าน การเรียนซ่อมเสริม ทักษะ
การใช้ชีวิตประจาวัน
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมจ้าง 2 เดือน แต่จะทาเป็นบันทึก
ตกลงจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจางวดเท่านั้น
งบประมาณและค่าจ้าง
เบิกจ่ายจากงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 แผนงานพื้นฐาน
ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน ผลผลิ ต ผู้ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ กิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยง ค่าจ้างเหมาจ่ายอัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และจะจ่ายค่าจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ
พัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง/ใบสั่งจ้าง และส่งหลักฐานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 หลังสิ้ นเดือนของทุกเดือนยกเว้นเดือน กันยายน 2563 จะต้องส่งมอบงานและ
ตรวจรับงานในวันทาการสุดท้ายของเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

ตาบลบ้านแม

อาเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1.ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามลักษณะของขอบเขตงานที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.หากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานทุกวันทาการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
4.ผู้รับจ้างต้องบันทึกเวลาที่มารับจ้างในแต่ละวันและเวลากลับ เมื่องานจ้างนั้นเสร็จในวันนั้น ๆ ด้วย
ตนเองทุกครั้ง
5.ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการทาละเมิดต่อบุคคล ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นเว้นแต่เหตุ
สุดวิสัย
6.การว่าจ้างไม่ทาให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง
ตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
7.ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการพิจารณาให้สิ้นสุดการจ้างเมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างประพฤติตนในทางที่
เสื่อมเสียหรือผลงานไม่มีประสิทธิภาพหรือด้วยเหตุผลอื่นใดอันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทั่งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองต่อไปได้ จะต้องจัดหาบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดและเงือนไขการจ้างมาทางานแทน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือจะต้องรายงานตัวเพื่อรับราชการเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการในส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 30 วันให้บอกเลิกสัญญาได้ ตามวันที่ส่วนราชการนั้นกาหนด

