


ข้อตกลงจ้าง 
เลขที ่______/ ๒๕๖๔ 

 
ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต ำบลคลองหนึ่ง 

อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่ำงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ตำม
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่ ๒๘๕๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลำคม 
๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้รองอธิกำรบดี ซึ่งต่อไปนี้สัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” 
ฝ่ำยหนึ่ง กับ_________ชื่อ- สกุล________ อยู่บ้ำนเลขที่___ที่อยู่ตามบัตรประชาชน__ หมู่ที่______ 
ต ำบล/แขวง______________________________  อ ำเภอ/เขต_______________________________ 
จังหวัด______________________________ ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสอง
ฝ่ำยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑  ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
ข้อ ๒  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ ________ต าบล___________ 

___อ าเภอ_________จังหวัด_______________(ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงาน)__________________ ตั้งแต่
เดือน  พฤษภำคม ๒๕๖๔  ถึงเดือน  ธันวำคม  ๒๕๖๔  รวม  ๘  เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลง  

ข้อ ๓  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้ำงนี้  
๓.๑  ผนวก ๑  ขอบเขตของงำนและเง่ือนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน   หน้ำ  
๓.๒  ผนวก ๒  ใบเสนอรำคำและอ่ืนๆ   จ ำนวน   หน้ำ  

  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้ข้อควำม
ในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำ
วินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น  

ข้อ ๔  ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตัวเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่ละวัน
และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอื่นมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆ ไม่ได้ เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำง
เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่ง
สัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง  

ข้อ ๕  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน  พฤษภำคม ๒๕๖๔  ถึง
เดือน  ธันวำคม  ๒๕๖๔  รวม  ๘  เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว และจะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน 
โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวันสุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้
ส่งมอบงำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือนกันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
 
 

/หำกเดือน.... 

อัตรำจ้ำง-บัณฑิต 



- ๒ - 
 

 หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเป็นรำยวัน
เฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละ ๔๘๓.๘๗ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 
 ข้อ ๖ ในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่
จ้ำงตำมสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ ๔๘๓.๘๗ บาท (สี่ร้อย
แปดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ 
๓ วันท ำกำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมี
สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำ
จ้ำงมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 
 ข้อ ๗ ผู้รับจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย ๑๐ วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิด
ค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ ๑๐๐.- บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้
ว่ำจ้ำงได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด ๑๐ วันท ำกำร 
 ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที หำกผู้ว่ำจ้ำง
มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้
ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงทั้งหมด 
(แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ ๑๐๐.- บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ตลอดจนค่ำเสียหำยอ่ืนๆ           
(ถ้ำหำกมี) ด้วย 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำมค ำ
วินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 

ข้อ ๑๐  กำรว่ำจ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรือผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็น
ลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกันสังคม  

 
ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมใน

ข้อตกลง โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ______________________________ผู้ว่ำจ้ำง                
       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์) 
          รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
ลงชื่อ______________________________พยำน 
     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ) 

 
ลงชื่อ_________ชื่อ – สกุล________ผู้รับจ้ำง 
       (_____________________________) 
                       
 
 
 
ลงชื่อ______________________________พยำน 
                (นำงสำวสุภัทรำ  อภิชำติ) 

             



ใบรับรองคุณสมบัติ        
ตําแหน�ง พนักงานจ�างเหมาบริการ 

 
พ้ืนท่ีปฏิบัติจังหวัด...............พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน.......................... 
อําเภอ......................................ตําบล.................................. 

 
 ข�าพเจ�า.............ช่ือ-สกุล..................เลขประจําตัวประชาชน..........1234567891011................... 
อยู�บ�านเลขท่ี..ท่ีอยู�ตามบัตรประชาชน....ซอย.............ถนน........................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย'..................................... 
เบอร'โทรศัพท'.................................................... 
 ขอรับรองว�าเป*นผู�มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1) เป*นบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระหว�างป7 พ.ศ. ............................... 
2) มีภูมิลําเนาอยู�ในพ้ืนท่ีตําบลท่ีสมัครปฏิบัติงานหรือตําบลใกล�เคียง 
3) สามารถปฏิบัติงานท่ีได�รับในพ้ืนท่ีได� 
4) เป*นผู�ว�างงานและไม�ได�รับค�าตอบแทน  ค�าจ�าง  จากหน�วยงานอ่ืนของภาครัฐภาคเอกชน  

และไม�ได�รับความช�วยเหลือในการจ�างงานจากภาครัฐท่ีให�การช�วยเหลืออยู� 
5) สามารถปฏิบัติงานได�ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ�าง 

 
 

       ......................ช่ือ- สกุล..................ผู�รับรอง 

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

บัณฑิต 





เอกสารแนบ (บัณฑิต) 

1. ใบสมัคร 

2. สัญญาจ้างเหมาบริการ  

3. ใบรับรองคุณสมบัติ  

4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  

5. บตัรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา  

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

7. ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 

8. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ถ้ามี) 

9. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ได้รบั
การคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จ านวน 1 ฉบับ 

 


