














ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 







ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่…………………….. 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ                               เมื่อวันที่                          ระหว่ำง                              

โดย                             ต ำแหน่ง                                      ซึ่งต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผูว้่ำจ้ำง” 

ฝ่ำยหนึ่ ง กับ                                      อยู่บ้ำนเลขที่         ซอย       ต ำบล/แขวง                  

อ ำเภอ/เขต               จังหวัด                  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

ทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่                                         เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ                                     ตั้งแต่

เดือน                    ถึงเดือน                   รวม     เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง 

 ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงจ้ำงนี้ 

  3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน.....................หน้ำ 

  3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอื่น ๆ    จ ำนวน.................... หนำ้ 

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้

ข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้อง

ปฏิบัติตำมค ำวินจิฉัยของผูว้่ำจ้ำง ทั้งนี ้โดยผูร้ับจำ้งไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่

ละวันและเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 

มำปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำก

งำนของผู้รับจ้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด

หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนีไ้ปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

 ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน                ถึง 

เดือน                     รวม      เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ              บำท (                   บำทถ้วน) เป็น

เงนิ                   บำท (                              บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้

เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวัน

สุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือน



กันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของ 

ผูว้่ำจำ้งได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

  หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำ

เป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (.....................................) 

 ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี ้หำกผูว้่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ับจ้ำงไม่มำท ำงำน

ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิหักค่ำจำ้งเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ................. บำท 

( ………………………………………….) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ  

3 วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง  

ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง 

ผดิข้อตกลงจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

 ข้อ 7 ผูร้ับจำ้งมีสทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผูว้่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำง  

มีสิทธิคิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) 

นับตั้งแต่วันที่ผู้วำ่จำ้งได้รับหนังสอืแจง้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที  

หำกผูว้่ำจ้ำงมิได้ใช้สทิธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผูร้ับจำ้งยินยอมให้ผูว้่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือ

บำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 

ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง 

จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง 

ตลอดจนค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

 ข้อ 9 ในกรณีที่มปีัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม

ค ำวนิิจฉัยของผูว้่ำจำ้ง 

 ข้อ 10 กำรว่ำจำ้งตำมบันทึกข้อตกลงนี ้ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรอืผูร้ับจ้ำงมีฐำนะ

เป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำย

ว่ำด้วยประกันสังคม 



 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม

ในข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำย

ละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้รับจ้ำง 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 

 

(ลงช่ือ)............................................................พยำน 

 (…………………………………………………..) 



 

หนวยงาน                                                                                .โทร                     .  

ที่  อว......................................              วันที…่…………………………..      

เรื่อง  ขออนุมัตดิําเนนิโครงการ 

เรยีน  อธกิารบดี 

  ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม        

ไดสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม       

ร า ย ตํา บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  ( 1  ตํา บ ล  1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ) ”  ใ ห กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า                        

โดยมี...................................เปนหัวหนาโครงการ สังกัด.............................................................. 

โครงการเรื่อง.......................................................................ตามสัญญาเลขที่ ......................  

งบประมาณ 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) มีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2564 ถงึวันที ่30 ธันวาคม2564 นัน้ 

  เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา         

จึงขออนุมัตดิําเนนิโครงการดังกลาว 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัต ิจะขอบคุณยิง่ 
 

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

                                                                                   หัวหนาโครงการ 

2.  เรียน อธิการบดี    

 ลงช่ือ……………………………………..………….    

 (…………………...…………….……….……………) 5.  เรียน  อธิการบด ี

               ผูบังคับบัญชา/คณบด/ี                  (   ) เห็นควรอนุมัติ  (   ) เห็นควรไมอนุมัติ 

                  (วันท่ี…….……./……………./…………..)      

3.  เรียน  อธิการบด ี     ลงช่ือ…………..…………….…………………………… 

        (รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย) 

เห็นควรอนุมัติและใหดําเนินการบันทึกขอมูล             วันท่ี…………./……………./…………..) 

         ลงช่ือ…………………….……………………………   

          (…………………………………………………………..)   6. เรียน อธิการบดี 

             ผูประสานงานกองบริหารงานวจิัย              (   ) อนุมัต ิ (   ) ไมอนุมัติ               

               (วันท่ี…………./……………./…………..)    

4.  เรียน  อธิการบด ี     ลงช่ือ…………..…………….……………………………        

      ลงช่ือ………………………………..……………….            (รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ิ)                                 

(นางสาวอัญชล ี  เทียมครีี)          อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

          ผูอํานวยการกองบริหารงานวจิัย                                   (วันท่ี…………./……………./…………..)  

          (วันท่ี…………./……………./…………..)  

    บันทกึขอความ 

http://www.up.ac.th/symbol.php


 

                             

สัญญาการรับทุนโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 

ภายใตบันทึกขอตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

 

สัญญาเลขที ่ : อว 64000 

โครงการ : การพัฒนากิจกรรมทางดานการทองเที่ยวภายใตแผนงานมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อการ

ยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตําบลของจังหวัดพะเยาอยางบูรณาการ  

สัญญานี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยูเลขที่ 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง         

จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  5 6 0 0 0  เ มื่ อ วั น ที่  1  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 4  ร ะ ห ว า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า                                                     

โดย รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4496/2563 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” 

ฝายหนึ่ง กับ ........................ สังกัด ............................................. ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ เรียกวา 

“ผูรับทุน” อกีฝายหนึ่ง ทัง้สองฝายตกลงกันมขีอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ผูใหทุนตกลงใหทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม ภายใตบันทึกขอตกลง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการแกผู รับทุน เพื่อดําเนินโ ค ร ง ก า ร             

บริการวิชาการแกสังคม เรื่อง การพัฒนากิจกรรมทางดานการทองเที่ยวภายใตแผนงานมหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลของจังหวัดพะเยาอยางบูรณาการ สัญญานี้           

จะเรียกวา “โครงการบริการวิชาการแกสังคม” ในวงเงิน  2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)        

โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ไมเกิน 11 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564  ถึงวันที่ 30          

ธันวาคม 2564 

 ขอ  2 ผูรับทนุไดรับทราบและเขาใจระเบยีบ หลักเกณฑวาดวยการรับทุนโครงการบริการ

วชิาการแกสังคม และตองปฏบิัตติามอยางเครงครัด 

 ขอ  3  ผูรับทุนจะใชทุนอยางประหยัดและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หรือหลักเกณฑการ

เบิกจายเงินโครงการบริการวิชาการแกสังคมและที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมสงหลักฐานการใชจายเงิน    

โดยใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยพะเยา  

ขอ 4  การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตบันทึกขอตกลงโครงการ

ยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตําบลแบบบูรณา ใหมกีารดําเนนิงานตามบันทกึขอตกลงโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ระหวาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร                  

วจัิยและนวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

เอกสารปกปด หามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 



4.1 ดําเนินการจางงานและจัดทําขอมูลการจางงานรวมกับแพลตฟอรมแรงงาน 

(Labor Platform) ของกระทรวงแรงงานการพัฒนาทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรี และคูมือที่สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม กําหนด 

4.2 การจ ัดทํา  Community Big Data ตามคู ม ือที ่สําน ักงานปลัดกระทรวง            

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม กําหนด 

4.3 ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดําเนินการในพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี และคูมือที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม กําหนด 

4.4. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณโครงการตามคูมือที่สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม กําหนด 

4.5 ดําเนนิการจัดทํารายงานผลปฏบิัตงิาน ตามคูมอืที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม กําหนด 

4.6 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณตามคูมือที่สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด และนําสงงบประมาณคงเหลือ เพื่อสงคืนสํานัก

งบประมาณ 

 ขอ  5  ผูรับทุนตองดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมดวยความวิริยะอุตสาหะ ใหสําเร็จ

ไดผลสมความมุงหมายของผูใหงบประมาณภายในวงเงินและระยะเวลาที่ตกลงไวขางตน หากเกิดอุปสรรค

ไมสามารถดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ไดดวยประการใดก็ดี หรือไมสามารถดําเนินงานบริการ

วชิาการแกสังคมใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในโครงการ ผูรับทุนตองรายงาน พรอมเหตุผลโดย

ผานหัวหนาสวนงาน แลวแจงผูใหทุนทราบเพื่อพจิารณาโดยทันที 

ขอ  6  ผูรับทุนโครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการตองเขารวมจัดนิทรรศการ 

และงานอื่น ๆ ที่มหาวทิยาลัยขอความรวมมอื 

ขอ  7  ผูรับทุนรับรองวา จะปฏิบัติตามขอสัญญารับทุนนี้ทุกประการ และหากไมกระทํา

ตามขอสัญญาผูรับทุนยินยอมคืนเงินทั้งหมดของโครงการตามระเบียบ หรือหลักเกณฑการเบิกจายเงิน

โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด โดยไมมขีอโตแยง 

 

 

 



สัญญานี้ ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจ

ขอความโดยตลอดแลว จงึไดลงลายมอืช่ือเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 

 

ลงช่ือ  …………………………………………  ผูใหทุน       ลงช่ือ  ………………………………………………ผูรับทุน                

(รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย)                                   (.......................................)                         

  รองอธกิารบดฝีายวจัิยและนวัตกรรม                                         หัวหนาโครงการ 

 

 

ลงช่ือ  ……………………………………………….พยานที่ 1  ลงช่ือ  ………………….....................……พยานที่ 2 

(นางสาวอัญชล ี เทยีมครี)ี                            (............................................................) 

รักษาการแทนผูอํานวยการกองบรหิารงานวิจัย                                  คณบดี 

 


