
สัญญาจ้าง 
โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวทิยาลัย) 

เลขที ่     

 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันท่ี   
   ระหว่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ช่ืนจิตต์ศิริ  
ตำแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ   ซึ ่งต่อไปในสัญญานี ้ เร ียกว่า “ผู ้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ ่ง กับ 
    หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ท่ี        ตำบล/แขวง              อำเภอ/เขต        
จังหวัด                หมายเลขโทรศัพท์      ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
 “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 สัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2564   เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงาน ณ       
   ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564  ถึงเดือน  ธันวาคม 2564   
รวม 11  เดือน ตามรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ข้อ 3 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 
3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงานและเงื่อนไขสัญญาจ้าง จำนวน 1 หน้า 
3.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคาและอื่น ๆ จำนวน - หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ขัดแย้งกับข้อความในข้อตกลงจ้างนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างนี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ โดย
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน  

ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญาด้วยตนเอง โดยต้องมาบันทึกเวลาท่ีมารับจ้างในแต่ละวัน และเวลากลับ
เมื่อทำงานจ้างในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับ
จ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้าง เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็น
การเฉพาะตัว และจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง 

ข้อ 5 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้าง ต้ังแต่เดือน           กุมภาพันธ์  2564     
ถึงเดือน       ธันวาคม  2564  รวม ๑1 เดือน  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000.- บาท 

(     หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เป็นเงิน 165,000.- บาท (   หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน          )   
ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบระยะเวลาในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบงานประจำเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนตามปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้ส่งมอบงานในวันทำการถัดไป) 
ยกเว้นเดือนกันยายนให้ส่งมอบงานในวันทำการสุดท้ายของเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจ
รับมอบงานจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงาน 
ในอัตราวันละ        บาท (                      )  (หมายเหตุ  วิธีคิดจำนวนเงินต่อวัน เงินเดือนหารด้วย 
วันทำการของแต่ละเดือน)



- ๒ - 

ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างนี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างตาม
สัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมารายเดือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน วันละ    
  บาท (         ) หมายเหตุ  วิธีคิดจำนวนเงินต่อวัน เงินเดือนหารด้วย 
วันทำการของแต่ละเดือน) ตามจำนวนวันท่ีขาดงาน และหากเดือนใดมีการขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วันทำการ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้
ทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

ข้อ 7 ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
ทำการ หากผู้รับจ้างมิได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ 0.10 
ของค่าจ้างทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง 
จนถึงวันครบกำหนด 10 วันทำการ 

ข้อ 8 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที หากผู้ว่าจ้างมิได้ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 
บาท) นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง จนถึงวันท่ีผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างหรือจนถึงวันท่ีผู้ว่าจ้าง
ได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้าหากมี) ด้วย  

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 10 การว่าจ้างตามสัญญานี้ ไม่ทำให้พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ 
หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  

 
สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียด

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ว่าจ้าง 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ช่ืนจิตต์ศิริ) 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับจ้าง 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยาน 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยาน 
 (…………………………………………………..) 
 



 
ภาคผนวก 1 

ขอบเขตของงาน และเง่ือนไขสัญญาจ้าง 

 

ขอบเขตของงาน 
1 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และงานอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือมากกว่า 1 ประเภท ตามข้อ 2 - 7 
2  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และ

งบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทย) 

3 การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่  การเฝ้า
ระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่มเส่ียง การส่งต่อการรักษา  การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับ
สภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส  การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม   การระบาดในพื้นท่ี) (ร่วมกับ ศบค) 

4 การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 
5 การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและ

พัฒนา Creative Economy   (การยกระดับการท่องเท่ียว) การนำ     องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน   ตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปดำเนินการในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

6 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่   จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ชุมชน 

เงือนไขสัญญาจ้างเพิ่มเติม 
 การจ้างตามสัญญาจะเริ่มมีผล ต้ังแต่ผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญา 

 
ผู้รับจ้าง ได้รับทราบ ขอบเขตงาน และเง่ือนไขสัญญาจ้างแล้ว 

 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับจ้าง 

 (…………………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
 
 

ช่ือ............................................................สกุล...........................................  ปฏิบติัติงานตำบล....................................... 
 
อำเภอ.................................................จังหวัด.........................................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน..................................... 
 
........................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................ 
 
เบอร์โทรศัพท์..........................................................อิเมล.................................................................................................. 
 
ID Line………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ีต้องแนบมากับสัญญา  

 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2 ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. อาการแสตมป์  ฉบับจริงติด   165 บาท  คู่สัญญา  5  บาท (หมายเหตุ อากรแสตมป์ซื้อได้ท่ี  

    สำนักงานสรรพากรอำเภอ หรือร้านเครื่องเขียน โดยให้แนบมาในซอง ทาง มอ.จะติดเอง)  

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด (หากเป็นธนาคารอื่นใช้ได้ แตอ่าจมี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งจะหักจากเงินค่าจ้าง) 

           6. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารตามที่แนบท้ายสัญญา 
 
ส่งเอกสารมายัง งานบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 หมู่ 6 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100  
ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


