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สัญญาจาง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)

รูปถ่าย
นิ ว

---------------------------------------

สัญ ญาฉบั บ นี้ ทำขึ้น ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครราชสี มา เมื่อวั นที่ ....................................
ระหวาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒ นาการ
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง
กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................... อายุ .......... ป
เกิดเมื่อวันที่ ...... เดือน .............................. พ.ศ. ............ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ........................................
ออกให ณ ……………..................................………. วันออกบัตรวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ..............….….
บัตรหมดอายุวันที่ ..........….. เดือน ............................. พ.ศ. .............. อยูบานเลขที่ ................... หมูที่ ................
ตำบล .............................. อำเภอ ................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ....................
โทรศัพ ท ........................................... รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารแนบท าย ซึ่ งต อไปในสั ญ ญานี้ เรีย กว า
“ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ใหแกผูวาจางตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา มีกำหนดระยะเวลาจางปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่............................
ถึง ..30..ธันวาคม...2564.... โดยผูรับจางขอรับรองวาผูรับจางมีคุณสมบัติครบถวนตามเอกสารแนบทายสัญญาทุก
ประการ
ขอ 2 ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือน ตั้งแตเดือน..................................2564
ถึง ..30..ธันวาคม...2564... รวม.......เดือน ................วัน ในอัตราเดือนละ .......................... บาท (................................)
เปนเงิน......................................... (............................................................) ซึง่ ไดรวมคาภาษีอากรใด ๆ (ถามี) และ
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
ผูวาจางจะจายคาจางใหผรู ับจางภายใน .....5.... วันทำการของเดือนถัดไป ตอเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแลว หากยังไมไดรับอนุมัติเงินจะยังไมมีการเบิกจายเงินใหแกผูรับ
จางและผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
การจายเงิน ตามเงื่อนไขแห งสั ญ ญานี้ ผูว าจางจะโอนเงิน คาจ างเขาบั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารของ
ผูรับจาง ชื่อธนาคาร .......กรุงไทย................... สาขา ..................................................................................................
ประเภท .....ออมทรัพย...... ชื่อบัญชี ...................................................... บัญชีเลขที่ .................................................
ทั้ งนี้ ผูรับ จา งตกลงเป น ผูรับ ภาระเงิน ค าธรรมเนี ย ม หรือค าบริ การอื่ น ใดเกี่ ยวกั บ การโอนที่ธ นาคารเรี ย กเก็ บ
และยินยอมใหหักเงินดังกลาวจากจำนวนเงินโอนในเดือนนั้น ๆ
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ขอ 3 นอกจากที่ไดระบุไวในสัญญานี้แลว คูสัญญาตกลงใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จางเปนไป
ตามเอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้ (ถามี)
ขอ 4 ผูรับจางตองปฏิบัติงานดวยตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือในพื้นที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากผูวาจาง และตองลงเวลาปฏิ บัติงานในแตล ะวัน และจั ดทำรายงานการดำเนิ นงานประจำเดือน
ภายในวันที่ 5 (หา) ของเดือนถัดไป และสรุปรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ผูวาจางกำหนด
ขอ 5 หากผูรับจางไมม าปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ผูรับจ างยินยอมใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง ในอัตราวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และหากเดือนใดผูรับจางมีการขาดงานดังกลาวเกินกวา 3 วัน
ทำการ โดยไมมีเหตุอันสมควรและไมไดบอกกลาวลวงหนา ใหถือวาผูรับจางผิดสัญญาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจางไดทันที และความเสียหายใดอั นจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากผูรับ จางผิดสัญญาจาง ผูวาจางมีสิทธิเรีย กรอง
คาเสียหายได
ขอ 6 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ผนวก 1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า เรื่ อ ง รั บ สมั ค รลูก จ า งภายใต
โครงการยกระดับเศรษฐกิ จและสั งคมรายตำบลแบบบู รณาการ (มหาวิท ยาลัยสูตำบล สรา งรากแก วให ป ระเทศ)
ทั้ง 3 รอบ เพื่อจ างปฏิ บัติงานสนั บสนุ น ของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครราชสี มาและข อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของตามที่ผูวาจางกำหนด
ผนวก 2 ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด
ขอ 7 ผูวาจาง หรือผูแทนของผูวาจางมีสิทธิตรวจสอบการจางเพื่อเปนไปตามสัญญา
ขอ 8 ในกรณี ที่ผูรับ จ างไม ปฏิ บัติตามสัญ ญาจ าง ผู วาจ างมีสิ ทธิบ อกเลิกสัญ ญาจ างทันที หาก
ผูวาจางมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่
ผูวาจางเห็นสมควร และผูวาจางมีสิ ทธิคิดคาปรับผู รับจ างเปนรายวันในอัตรา รอยละ 0.10 ของคาจางทั้งหมด
(แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท) นับตั้งแตวันที่ผูรับจางผิดเงื่อนไขสัญญาจาง จนถึงวันที่ผูรับจางไดดำเนินการ
ตามขอตกลงจางหรือจนถึงวันที่ผูวา จางไดบอกเลิกสัญญาจาง ตลอดจนคาเสียหายอื่น ๆ (ถามี) ดวย
ขอ 9 ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถใหไดเนื้องานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนที่ท างราชการไดรับเปนสำคัญ และถื อขอปฏิบัติเกี่ย วกับวิ นัยในการปฏิ บัติงานและขอปฏิบั ติอื่นที่
ผูวาจางกำหนดขึ้นเพือ่ ใหการปฏิบัติงานครบถวนสมบูรณ
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ความชำรุดบกพรองเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสินของ
ผูวาจางเป นผลสืบเนื่อ งมาจากการกระทำหรือละเวนการกระทำของผูรับจาง ผูรับ จางจะตองรับ ผิดและชดใช
คาเสียหายนั้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในกรณี ตามวรรคสอง กอ ให เกิ ดความเสียหายรายแรงต อผูว าจ าง ให ถือ วาผู รับ จ างผิดสั ญ ญา
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมได
ข อ 10 การจ า งตามสั ญ ญานี้ มิ ให ถื อ ว า ผู รั บ จ า งมี ฐ านะเป น ลู ก จ า งของทางราชการหรื อ มี
ความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ผูวาจางมีสิทธิในการวินิจฉัยและบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของการจาง
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ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจางนี้ ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผูวาจาง
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท ำขึ้ น สองฉบั บ มี ข อ ความถู ก ต อ งตรงกั น คู สั ญ ญาได อ า นและเข า ใจข อ ความ
โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และคูสัญญาถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ .................................................... ผูว าจาง
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
ลงชื่อ ....................................................... ผูรับจาง
( …………………..................……………..…………… )
ลงชื่อ .................................................... พยาน
( ………………...............……………..….………… )
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
( …………………...............……………..…………… )

