
 
 

ข้อตกลงจ้าง 
เลขที่    

 
 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     
เมื่อวันที่         1  กรกฎำคม  2565                     ระหว่ำง             มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
โดย      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี มหันตรัตน์              ต ำแหน่ง .    รองอธิกำรบดีรักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ      ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง 
กับ              
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                      อยู่บ้ำนเลขท่ี          หมู่ที ่         . 
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต              .จังหวัด                         .  
ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง                          
 ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง  และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน      
ณ              มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่  เดอืน            พ.ศ.          . 
ถึงวันที ่  เดือน             พ.ศ.          .รวม            เดือน โดยมีรำยละเอียดกำรจ้ำง
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ระบุในข้อ 2  
 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะเป็นผู้จัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำงๆ เพ่ือผู้รับจ้ำงใช้ในงำนจ้ำงตำม
ข้อตกลงนี้ 
 ข้อ 2  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้ำงนี้ 
  2.1  ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเง่ือนไขกำรจ้ำง  จ ำนวน                หน้ำ 
  2.2  ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอ่ืนๆ     จ ำนวน      หน้ำ 
  2.3  ผนวก 3                                            .       จ ำนวน      หน้ำ 
  ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้  ให้ใช้ข้ อควำม             
ในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม      
ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 3  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำย  และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน             บำท 
(   )  ซึ่งได้ รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม จ ำนวน       บำท ตลอดจนภำษี อำกรอ่ืนๆ 
(ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว โดยก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นงวดๆ รวมทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงิน     15,000     บำท (     หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้ำน  ) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่ง              
มอบงำน (                        ส่งเอกสำรตำม แบบฟอร์ม U-01 ใบอนุมัติงำนงวดที่ 1                                 )   
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  29  กรกฎำคม  2565     

บัณฑิตจบใหม่ 

รูป 1 น้ิว 
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 งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน     15,000     บำท (     หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้ำน  ) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่ง              
มอบงำน (                      ส่งเอกสำรตำม แบบฟอร์ม U-02 ใบอนุมัติงำนงวดที่ 2                              )    
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  29  สิงหำคม  2565   
 งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงิน  15,000     บำท (     หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้ำน  ) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่ง              
มอบงำน  (                      ส่งเอกสำรตำม แบบฟอร์ม U-03 ใบอนุมัติงำนงวดที่ 3                              )    
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  29  สิงหำคม  2565   
 กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำงนี้  ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงิ นฝำกธนำคำรของผู้รับจ้ ำง               
ชื่อธนำคำร            สำขำ    ชื่อบัญชี            เลขที่บัญชี            ทัง้นี้ผู้รับจ้ำง 
ตกลงเป็นผู้รับภำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกำร
หักเงินดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 ข้อ 4  ผู้รับจ้ำงตกลงจะรับท ำงำนตำมที่ก ำหนดในข้อตกลงจ้ำงตำมข้อ  1 ให้เสร็จสิ้นภำยในก ำหนด        
  วัน นับแต่วันท ำข้อตกลงนี้ซึ่งตรงกับวันที่  1     เดือน  กรกฎำคม       พ.ศ.  2565 . 
ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้       
แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกินกว่ำก ำหนด หรือผู้รับจ้ำงท ำผิดข้อตกลงจ้ำงข้อใดข้อ                
หนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลง              
จ้ำงนี้ได้และมีสิทธิจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำท ำงำนของผู้รับจ้ำงให้ลุล่วงไปด้วย 
 ข้อ 5  ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำงำนด้วยควำมตั้งใจ  ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงต้องให้ควำมเคำรพต่อผู้ว่ำจ้ ำง                
รวมทั้งผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรของผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย และกำรบริกำรที่ประทับใจด้ วย หำกมี              
กำรละเว้นกำรปฏิบัติ ดังกล่ำวจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ ำงที่ปรำกฏต่อสำธำรณะ               
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงนี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
 ข้อ 6 ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง หรือทรัพย์สินที่ผู้ว่ำจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบได้รับควำมเสียหำย 
หรือสูญหำยโดยควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยนั้น เว้น
แต่ ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยหรือสูญหำยนั้น เกิดจำกเหตุสุดวิสัย  
 ข้อ 7  หำกเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำยของทรัพย์สิน  ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบเกิดขึ้ นเพรำะผู้                
ว่ำจ้ำงมีส่วนผิดอยู่ด้วย ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมกันรับผิด โดยพิจำรณำถึงควำมผิดของแต่ละฝ่ำยเป็นเกณฑ์ ในกำร              
ค ำนวณค่ำเสียหำย 
 ข้อ 8 ในระหว่ำงปฏิบัติงำน ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน                
ของผู้อื่น ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดในบรรดำควำมเสียหำยที่ได้กระท ำขึ้นนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 ข้อ 9 ผู้รับจ้ำงสำมำรถบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงฉบับนี้ ก่อนครบก ำหนดตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อ  1 
ได้  หำกไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ และประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงจ้ำง โดยไม่ประสงค์ จะรับจ้ำงต่อไป แต่ต้อง
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บอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์ อักษรให้กับผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนที่จะมี กำรหยุดปฏิบัติงำน
ดังกล่ำว 
 ข้อ 10  เมื่อข้อตกลงจ้ำงฉบับนี้ สิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณี ใดก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง  โดยคิด
เฉลี่ยตำมจ ำนวนวันที่จ้ำงในงวดที่สิ้นสุดข้อตกลงจ้ำง ถึงวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นวันเปิดท ำกำรของทำง
รำชกำร 
 ข้อ 11  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที หำกผู้            
ว่ำจ้ำงมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ ผู้ว่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมท่ี
ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำวันละ 200 บำท นับตั้งแต่วันที่ผู้ 
รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร ตำมข้อตกลงจ้ำงหรื อจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิก
ข้อตกลงจ้ำง ตลอดจนค่ำเสียหำยอ่ืนๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 
 ข้อ 12  ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ ำงที่จะ
พิจำรณำตำมที่เห็นสมควร 
 ข้อ 13  กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงจ้ำงนี้   ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมี
ควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม  

 ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้ อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในข้อตกลง
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ  
 
 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้ว่ำจ้ำง 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี มหันตรัตน์) 

 
      (ลงชื่อ)     ผู้รับจ้ำง 
 (     ) 

 
      (ลงชื่อ)     พยำน 
 (     ) 

 
      (ลงชื่อ)     พยำน 
 (     )  


