
 

 

 

 

การรับรายงานตวั 
ลูกจ้างโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม            

รายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย กองบรหิารงานบคุคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



 
 
 

 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับท่ีประกาศ(ยกเว้นลำดับสำรอง) ลงทะเบียนรายงานตัว 

ณ พื้นท่ีตำบลท่ีปฏิบัติงาน  
 ผู้รับรายงานตัวตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกหรือไม่ และให้ใบ

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกกรอก พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการ            
รายงานตัว 

 ผู้รับรายงานตัว รับเอกสาร  ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตาม Check list  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำสัญญาจ้าง  จำนวน 2 ฉบับ ส่งผู้รับรายงานตัวตรวจสอบ

การเขียนสัญญาจ้าง(ตามตัวอย่างการทำสัญญาจ้าง) เพื่อเสนอลงนามในข้ันตอน
ต่อไป 

 จัดส่งเอกสารการรับรายงานตัว  พร้อมท้ังสัญญาจ้างท่ีกองบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
 

หมายเหตุ :  1. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด 
      จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเป็นลูกจ้างโครงการ 
หมายเหตุ :  2. ขั้นตอนการรับรายงานตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการรับรายงานตัวลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 



 
 
 

1) แบบฟอร์มตรวจสอบรายงาน (Check list) 
2) ใบรายงานตัวลูกจ้าง 
3) เอกสารประกอบการรายงานตัว 

 กลุ่มประชาชนทั่วไป 

 สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ 

 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รูป 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   1 ฉบับ 
 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 

 สำเนาบริญญาบัตร  หรอืใบรับรองคุณวุฒ ิ
 หรือใบประกาศ/ใบสุทธิ   1 ฉบับ 

 สำเนาผลการเรียนรายวิชา(Transcript)   1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ 

 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รูป 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   1 ฉบับ 
 กลุ่มนักศึกษา 

 สำเนาบัตรประจำตัวนักศกึษา หรือหนังสือบรองการเป็นนักศึกษา  1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ 

 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รูป 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   1 ฉบับ 
4) สัญญาจ้าง  จำนวน 2 ฉบับ 

 

รายการเอกสารการรายงานตัวลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 



แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check list) หลักฐานประกอบท่ีใช้ในการรับรายงานตวั 

ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สรา้งรากแก้วให้ประเทศ) 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ( √ )  เพื่อระบุเอกสารประกอบที่ใชร้ายงานตวัลูกจ้าง 

ชื่อ-สกุล ลูกจ้างโครงการ........................................................................... เบอรต์ิดต่อ..................................... 

พื้นที่ ตำบล.............................................................................อำเภอ................................................................... 

 

ประเภทกลุ่มลูกจ้าง หลักฐานประกอบการรายงานตัว 

 1. ประชาชนทัว่ไป  1. ใบรายงานตวั             

 2. สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 2. สำเนาทะเบยีนบ้าน     1 ฉบับ 

 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รปู 

 4.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย   1 ฉบับ 

 2. บัณฑิตจบใหม่  1. ใบรายงานตวั   

 2. สำเนาบริญญาบัตร  หรือใบรับรองคุณวุฒ ิ
   หรือใบประกาศ/ใบสุทธิ   1 ฉบับ 

 3. สำเนาผลการเรยีนรายวิชา(Transcript)   1 ฉบับ 

 4. สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 5. สำเนาทะเบยีนบ้าน     1 ฉบับ 

 6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รปู 

 7.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย   1 ฉบับ 

 3. กลุ่มนักศึกษา  1. ใบรายงานตวั   

 2. สำเนาบัตรประจำตัวนกัศึกษา หรอืหนังสือ 
   รับรองการเป็นนักศึกษา  1 ฉบับ 

 3. สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 4. สำเนาทะเบยีนบ้าน     1 ฉบับ 

 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     2 รปู 

 6.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย   1 ฉบับ 
หมายเหตุ  ใหลู้กจ้างลงลายมือชื่อรับรอง  “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ 

 

                                                       ลงชื่อ............................................................... ผู้รับรายงานตัว           

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

                                                        ตำแหน่ง............................................................. 



 
ใบรายงานตวัลูกจ้างโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สรา้งรากแก้วให้ประเทศ) 

 
 เขียนที่............................................................. 
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ................. 

 

เรื่อง รายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
      (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

  (1) ข้าพเจ้า.........................................................วัน/เดือน/ปีเกิด......................อายุ.............ปี   
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................................หมู่........................ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน..................................................................................ตำบล/แขวง................................................................ 
อำเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด........................................................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร............................. 
 
 

  (2) ข้าพเจ้าขอรายงานเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  และพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานได้ต้ังแต่
วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. สังกัดพ้ืนที่ตำบล............................อำเภอ................................
จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งหากข้าพเจ้ามีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามวันที่กำหนดข้างต้น  ให้ถือว่าข้าพเจ้า            
สละสิทธ์ิการปฏิบัติงานตามที่ได้ผ่านการคัดเลือก 
  (3) หากปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติซึ่งเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไม่สามารถจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ได้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  (4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีข้าพเจ้ารายงานมาข้างต้นน้ัน เป็นความจริงทุกประการ 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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



 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

สัญญาจ้างเลขที่ ........./2564 
 

สัญญาจ้าง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
--------------------------------------- 

 
  สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ...1...กุมภาพันธ์...2564....
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทน อธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝา่ยหน่ึง  

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................... อายุ .......... ปี  
 เกิดเมื่อวันท่ี ...... เดือน .............................. พ.ศ. ............ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ........................................   
ออกให้ ณ ……………..................................………. วันออกบัตรวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ..............….….    
บัตรหมดอายุวันที่ ..........….. เดือน  ............................. พ.ศ. .............. อยู่บ้านเลขที่  ................... หมู่ที่ ................       
ตำบล .............................. อำเภอ ................................. จังหวัด .................................  รหัสไปรษณีย์  ....................   
โทรศัพท์ ........................................... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า    
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง  
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดและ
เง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา มีกำหนดระยะเวลาจ้างปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่...1..กุมภาพันธ์....
2564........ ถึง ..30..ธันวาคม...2564.... โดยผู้รับจ้างขอรับรองว่าผู้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย
สัญญาทุกประการ 
  ข้อ 2  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือน....กุมภาพันธ์....2564........ 
ถึง ..30..ธันวาคม...2564... รวม...11..เดือน ในอัตราเดือนละ ............................. บาท (.............................................) 
เป็นเงิน.................................................... (.......................................................) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   

  หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ......300......บาท (....สามร้อยบาทถ้วน......) 
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 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน .....5.... วันทำการของเดือนถัดไป ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จ้างและผู้รบัจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร .......กรุงไทย................... สาขา .................................................................................................. 
ประเภท .....ออมทรัพย์...... ช่ือบัญชี ...................................................... บัญชีเลขที่ ................................................. 
ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ      
และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในเดือนน้ัน ๆ 
   ข้อ 3  นอกจากท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาน้ีแล้ว คู่สัญญาตกลงให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จ้างเป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับน้ี (ถ้ามี) 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือในพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และต้องลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน และจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือน
ภายในวันที่ 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

  ข้อ 5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  และหากเดือนใดผู้รับจ้างมีการขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วัน
ทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้ทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเน่ืองมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 
  ข้อ 6  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
   ผนวก 1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)              
ทั้ง 3 รอบ เพ่ือจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อกำหนดหรือเง่ือนไขอื่น ๆ               
ที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด  

           ผนวก 2  ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด  

  ข้อ 7  ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบการจ้างเพ่ือเป็นไปตามสัญญา 
  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที หาก   

ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือบางส่วนตามที่    

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด   

(แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท) นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดเง่ือนไขสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย 
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  ข้อ 9  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้ได้เน้ืองานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นสำคัญ และถือข้อปฏิบัติเก่ียวกับวินัยในการปฏิบัติงานและข้อปฏิบัติอ่ืนที่    
ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้างเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดและชดใช้
ค่าเสียหายน้ัน เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวสิัย 
  ในกรณีตามวรรคสอง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา     
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้  
  ข้อ 10 การจ้างตามสัญญาน้ีมิให้ถือว่าผู้ รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมี
ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการวินิจฉัยและบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจ้าง 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างน้ี ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

  สัญญาฉบับน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ       
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
      ลงช่ือ .................................................... ผู้ว่าจ้าง 
               (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง  )  
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
        อธิการบดี             
   
        ลงช่ือ ....................................................... ผู้รับจ้าง 

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

ลงช่ือ .................................................... พยาน 

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

ลงช่ือ ...................................................... พยาน 

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



 

สัญญาจ้างลูกจ้าง 

ตัวอย่างการเขียน 



EXบณัฑิตจบใหม ่สัญญาจ้างเลขที่ ........./2564 
 

สัญญาจ้าง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
--------------------------------------- 

 

  สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ...1...กุมภาพันธ์...2564.....  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทน อธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง  

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........สังคม.....แบบบูรณาการ....................... อายุ .....41..... ปี  
 เกิดเมื่อวันที่ ...1. เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ...2523.. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..3 3612 00666 61 8 
ออกให้ ณ ……กรมการปกครอง..... วันออกบัตรวันที่ ...1.... เดือน ...มกราคม.... พ.ศ. 2550.....บัตรหมดอายุ
วันที่ ......31..... เดือน  ....ธันวาคม....... พ.ศ. ..2561............ อยู่บ้านเลขที่  .....555.............. หมู่ที่ ........5.....       
ตำบล ....ในเมือง...... อำเภอ .....เมืองนครราชสีมา...... จังหวัด ....นครราชสีมา....  รหัสไปรษณีย์  ..30000......
โทรศัพท์ ....099999999..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหน่ึง  
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ 
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา มีกำหนดระยะเวลาจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่...1..กุมภาพันธ์
....2564........ ถึง ..30..ธันวาคม...2564.... โดยผู้รับจ้างขอรับรองว่าผู ้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ 

  ข้อ 2  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือน....กุมภาพันธ์....2564........ 
ถึงเดือน ..30..ธันวาคม...2564.. รวม...11..เดือน ในอัตราเดือนละ .15,000.. บาท (...หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน...)               
เป็นเงิน....165,000....บาท (..หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน..) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว   
  หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ......300......บาท (....สามร้อยบาทถ้วน......) 

 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 
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 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน .....5.... วันทำการของเดือนถัดไป ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จ้างและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร .......กรุงไทยฯ................... สาขา ...ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา........................ 
ประเภท .....ออมทรัพย์..... ชื่อบัญชี ..นายสังคม....แบบบูรณาการ.... บัญชีเลขที่ ... 419-148-7000.............. 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ      
และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในเดือนน้ัน ๆ 
   ข้อ 3  นอกจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงให้รายละเอียดเกีย่วกับงานที่จ้างเป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับน้ี (ถ้ามี) 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และต้องลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน และจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือนภายใน
วันท่ี 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

  ข้อ 5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  และหากเดือนใดผู้รับจ้างมีการขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วัน
ทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้ทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเน่ืองมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 
  ข้อ 6  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
   ผนวก 1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื ่อง รับสมัครลูกจ้างภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้ง 3 
รอบ เพ่ือจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อกำหนดหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
           ผนวก 2  ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด  

  ข้อ 7  ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบการจ้างเพ่ือเป็นไปตามสัญญา 
  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที หาก  

ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ 

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด   

(แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย 
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  ข้อ 9  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ และถือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงานและข้อปฏิบัติอื่นที่    
ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้นเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดและชดใช้
ค่าเสียหายน้ัน เวน้แต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ในกรณีตามวรรคสอง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา     
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้  
  ข้อ 10 การจ้างตามสัญญานี ้ม ิให้ถือว่าผู ้ร ับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือ               
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการวินิจฉัยและบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจ้าง 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
      ลงช่ือ .................................................... ผู้ว่าจ้าง 
               (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นฤเบศ  ลาภย่ิงยง  )  
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
        อธิการบดี             
   
        ลงช่ือ ....................................................... ผู้รับจ้าง 

       ( ………….นายสังคม.....แบบบูรณาการ…… ) 
       

ลงช่ือ .................................................... พยาน 

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

ลงช่ือ ...................................................... พยาน 

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



EXประชาชน สัญญาจ้างเลขที่ ........./2564 
 

สัญญาจ้าง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
--------------------------------------- 

 

  สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ...1...กุมภาพันธ์...2564.....  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทน อธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง  

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........สังคม.....แบบบูรณาการ....................... อายุ .....41..... ปี  
 เกิดเมื่อวันที่ ...1. เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ...2523.. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..3 3612 00666 61 8 
ออกให้ ณ ……กรมการปกครอง..... วันออกบัตรวันที่ ...1.... เดือน ...มกราคม.... พ.ศ. 2550.....บัตรหมดอายุ
วันที่ ......31..... เดือน  ....ธันวาคม....... พ.ศ. ..2561............ อยู่บ้านเลขที่  .....555.............. หมู่ที่ ........5.....       
ตำบล ....ในเมือง...... อำเภอ .....เมืองนครราชสีมา...... จังหวัด ....นครราชสีมา....  รหัสไปรษณีย์  ..30000......
โทรศัพท์ ....099999999..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหน่ึง  
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ 
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา มีกำหนดระยะเวลาจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่...1..กุมภาพันธ์
....2564........ ถึง ..30..ธันวาคม...2564.... โดยผู้รับจ้างขอรับรองว่าผู ้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ 

  ข้อ 2  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือน....กุมภาพันธ์....2564........ 
ถึงเดือน ..30..ธันวาคม...2564... รวม...11..เดือน ในอัตราเดือนละ ...9,000... บาท (....เก้าพันบาทถ้วน...)               
เป็นเงิน....99,000....บาท (..เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน..) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว   
  หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ......300......บาท (....สามร้อยบาทถ้วน......) 

 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 
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 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน .....5.... วันทำการของเดือนถัดไป ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จ้างและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร .......กรุงไทยฯ................... สาขา ...ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา........................ 
ประเภท .....ออมทรัพย์..... ชื่อบัญชี ..นายสังคม....แบบบูรณาการ.... บัญชีเลขที่ ... 419-148-7000.............. 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ      
และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในเดือนน้ัน ๆ 
   ข้อ 3  นอกจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงให้รายละเอียดเกีย่วกับงานที่จ้างเป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับน้ี (ถ้ามี) 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และต้องลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน และจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือนภายใน
วันท่ี 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

  ข้อ 5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  และหากเดือนใดผู้รับจ้างมีการขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วัน
ทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้ทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเน่ืองมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 
  ข้อ 6  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
   ผนวก 1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื ่อง รับสมัครลูกจ้างภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้ง 3 
รอบ เพ่ือจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อกำหนดหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
           ผนวก 2  ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด  

  ข้อ 7  ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบการจ้างเพ่ือเป็นไปตามสัญญา 
  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที หาก  

ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ 

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด   

(แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย 
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  ข้อ 9  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ และถือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงานและข้อปฏิบัติอื่นที่    
ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้นเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดและชดใช้
ค่าเสียหายน้ัน เวน้แต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ในกรณีตามวรรคสอง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา     
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้  
  ข้อ 10 การจ้างตามสัญญานี ้ม ิให้ถือว่าผู ้ร ับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือ               
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการวินิจฉัยและบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจ้าง 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
      ลงช่ือ .................................................... ผู้ว่าจ้าง 
               (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นฤเบศ  ลาภย่ิงยง  )  
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
        อธิการบดี             
   
        ลงช่ือ ....................................................... ผู้รับจ้าง 

       ( ………….นายสังคม.....แบบบูรณาการ…… ) 
       

ลงช่ือ .................................................... พยาน 

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

ลงช่ือ ...................................................... พยาน 

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



EXนกัศกึษา สัญญาจ้างเลขที่ ........./2564 
 

สัญญาจ้าง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
--------------------------------------- 

 

  สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ...1...กุมภาพันธ์...2564.....  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทน อธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง  

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........สังคม.....แบบบูรณาการ....................... อายุ .....41..... ปี  
 เกิดเมื่อวันที่ ...1. เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ...2523.. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..3 3612 00666 61 8 
ออกให้ ณ ……กรมการปกครอง..... วันออกบัตรวันที่ ...1.... เดือน ...มกราคม.... พ.ศ. 2550.....บัตรหมดอายุ
วันที่ ......31..... เดือน  ....ธันวาคม....... พ.ศ. ..2561............ อยู่บ้านเลขที่  .....555.............. หมู่ที่ ........5.....       
ตำบล ....ในเมือง...... อำเภอ .....เมืองนครราชสีมา...... จังหวัด ....นครราชสีมา....  รหัสไปรษณีย์  ..30000......
โทรศัพท์ ....099999999..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหน่ึง  
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ 
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา มีกำหนดระยะเวลาจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่...1..กุมภาพันธ์
....2564........ ถึง ..30..ธันวาคม...2564.... โดยผู้รับจ้างขอรับรองว่าผู ้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ 

  ข้อ 2  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือน....กุมภาพันธ์....2564........ 
ถึงเดือน ..30..ธันวาคม...2564... รวม...11..เดือน ในอัตราเดือนละ ...5,000... บาท (....ห้าพันบาทถ้วน...)               
เป็นเงิน....55,000....บาท (..ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน..) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรใด ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว   
  หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ......300......บาท (....สามร้อยบาทถ้วน......) 

 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 
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 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน .....5.... วันทำการของเดือนถัดไป ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จ้างและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร .......กรุงไทยฯ................... สาขา ...ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา........................ 
ประเภท .....ออมทรัพย์..... ชื่อบัญชี ..นายสังคม....แบบบูรณาการ.... บัญชีเลขที่ ... 419-148-7000.............. 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ      
และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในเดือนน้ัน ๆ 
   ข้อ 3  นอกจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงให้รายละเอียดเกีย่วกับงานที่จ้างเป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับน้ี (ถ้ามี) 

 ข้อ 4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าจ้าง และต้องลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน และจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำเดือนภายใน
วันท่ี 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

  ข้อ ๕ หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  และหากเดือนใดผู้รับจ้างมีการขาดงานดังกล่าวเกินกว่า 3 วัน
ทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้ทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเน่ืองมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 
  ข้อ 6  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
   ผนวก 1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื ่อง รับสมัครลูกจ้างภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้ง 3 
รอบ เพ่ือจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อกำหนดหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
           ผนวก 2  ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด  

  ข้อ 7  ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบการจ้างเพ่ือเป็นไปตามสัญญา 
  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที หาก  

ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ 

ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด   

(แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย 
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  ข้อ 9  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ และถือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติงานและข้อปฏิบัติอื่นที่    
ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้นเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของ  
ผู้ว่าจ้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดและชดใช้
ค่าเสียหายน้ัน เวน้แต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
  ในกรณีตามวรรคสอง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา     
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้  
  ข้อ 10 การจ้างตามสัญญานี ้ม ิให้ถือว่าผู ้ร ับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือ               
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการวินิจฉัยและบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจ้าง 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
      ลงช่ือ .................................................... ผู้ว่าจ้าง 
               (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นฤเบศ  ลาภย่ิงยง  )  
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
        อธิการบดี             
   
        ลงช่ือ ....................................................... ผู้รับจ้าง 

       ( ………….นายสังคม.....แบบบูรณาการ…… ) 
       

ลงช่ือ .................................................... พยาน 

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

ลงช่ือ ...................................................... พยาน 

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


