
ข้อตกลงจ้างประเภทประชาชน 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควดิด้วยเศรษฐกจิ BCG (U2T for BCG) 

 
เลขที่  /2565  

 
ข้อตกลงฉบับนี้ท าข้ึน ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์   222  หมู่ 10 ต าบล ไทยบุรี อ าเภอ ท่าศาลา         

จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่                                         ระหว่าง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้รับมอบอ านาจ
จากอธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 นาย/นาง/นางสาว                                                                     อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี         ซอย              ถนน                        หมู่ที ่        ต าบล/แขวง..............................              
อ าเภอ/เขต               จังหวัด                    รหัสไปรษณีย์...............................                                            
ซึ่ ง ต่ อ ไป ในข้ อตกล งนี้ เ รี ย ก ว่ า  “ผู้ รั บจ้ า ง  ห รื อ  ผู้ เ ข้ า ร่ วม โค ร งการ ”  อี กฝ่ า ยหนึ่ ง  โ ด ยมี
............................................................................ต าแหน่ง .......อาจารย์..........เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หัวหน้าโครงการ” ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้ตกลงกันมี
ข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงรับจ้างปฏิบัติงานโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ  ต าบล……………………………...................
อ าเภอ......………………..............................จังหวัด..........................................................มีก าหนดระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่วันที่                             พ.ศ. 2565 ถึงวันที่                            พ.ศ. 2565 รวม.............เดือน 
โดยมีรายละเอียดการจ้างด าเนินงานตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงที่ระบุในข้อ 2 

 

ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้างนี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจ้าง   จ านวน ……….....…………หน้า 
2.2 ผนวก 2 ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ........................แผ่น 
2.3 ผนวก 3 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ........................แผ่น 
2.4 ผนวก 4 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   จ านวน ........................แผ่น 
2.5 ผนวก 5 ใบรับรอง (กรณีอยู่อาศัยนอกพ้ืนที่)   จ านวน ........................แผ่น 
 

ความใดในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างที่ขัดแย้งกับข้อความในข้อตกลงจ้างนี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในข้อตกลงจ้างนี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

               /ข้อ 3... 



ข้อ 3 ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติงานตามผู้ว่าจ้างและหัวหน้าโครงการมอบหมาย ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอ่ืน
มาท างานแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถเป็นการเฉพาะตัว และจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีก
ต่อหนึ่งข้อ 

 

ข้อ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 
9,000.00 (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวมทั้งหมด……….งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน                        บาท (                     ) เมื่อผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการได้ส่งมอบงาน (ตามข้อตกลงภาระงานระหว่างหัวหน้าโครงการกับผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ) ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................  

 งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน                       บาท (                     ) เมื่อผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการได้ส่งมอบงาน (ตามข้อตกลงภาระงานระหว่างหัวหน้าโครงการกับผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ) ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ................................... 

 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน                   บาท (                     ) เมื่อผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการได้ส่งมอบงาน (ตามข้อตกลงภาระงานระหว่างหัวหน้าโครงการกับผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ) ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ................................... 

 หากเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงจ้างนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ ชื่อธนาคาร.................................................สาขา....................................ชื่อบัญชี................. ................
เลขที่บัญชี............................................................ทั้งนี้ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
 

 ข้อ 5 ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงจะรับท างานตามภาระงานที่ตกลงกับหัวหน้าโครงการ 
และยอมรับเงื่อนไขการท างานให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1 หากผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ
ท าผิดข้อตกลงการจ้าง หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก าหนด หรือผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการท าผิดข้อตกลงจ้างข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้าโครงการหรือผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงจ้างนี้ได้และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการให้ลุล่วงไปด้วย  

   

                 /ข้อ 6...  



 ข้อ 6 ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องท างานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงต้องให้ความ
เคารพต่อผู้ว่าจ้างรวมทั้งผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย และการบริการที่
ประทับใจด้วยหากมีการละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้ว่าจ้างที่
ปรากฎต่อสาธารณะผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้างนี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
 

 ข้อ 7 ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้รับความ
เสียหายหรือสูญหายโดยความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับจ้างหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนั้น เว้นแต่ ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือสูญหาย
นั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 

 ข้อ 8 หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับจ้างหรือผู้ เข้าร่วมโครงการต้อง
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันรับผิด โดยพิจารณาถึงความผิดของแต่
ละฝ่ายเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหาย 
 

 ข้อ 9 ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้กระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท า
ขึ้นนั้นด้วยตนเองท้ังสิ้น 
 

 ข้อ 10 ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกเลิกข้อตกลงจ้างฉบับนี้ก่อนครบก าหนดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ได้ หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้และประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงจ้าง โดยไม่
ประสงค์จะรับจ้างต่อไป แต่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วัน ก่อนที่จะมีการหยุดปฏิบัติงานดังกล่าว 
 

 ข้อ 11 เมื่อข้อตกลงจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคิดเฉลี่ยตามจ านวนวันที่จ้างในงวดที่สิ้นสุดข้อตกลงจ้าง ถึงวันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวันเปิดท าการของทางราชการ 
 

 ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
ข้อตกลงจ้างทันที หากผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้าง ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินการตามข้อตกลงจ้าง
หรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกข้อตกลงจ้าง ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้าหากมี) ด้วย 

 

 

               /ข้อ 13... 



 ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างและ
หัวหน้าโครงการที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

 ข้อ 14 การว่าจ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ท าให้พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือผู้รับจ้างหรือผู้เข้าร่วม
โครงการมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือมีความสัมพันธ์ใน
ฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

 

ข้อ 15 ผู้รับจ้างหรือผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงได้ 1 พ้ืนที่เท่านั้น หาตรวจสอบพบ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนพ้ืนที่ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าจ้างแก่ผู้ว่าจ้างเต็มจ านวน 

 
 

ข้อ 16 ข้อตกลงจ้างงานฉบับนี้จะยึดตามเงื่อนไขของแหล่งทุน และผู้ว่าจ้างจะด าเนินการจ่ายค่าจ้าง
ให้กับผู้ถูกจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการได ้เมื่อได้รับเงินค่าจ้างจากแหล่งทุน 

 

ข้อตกลงจ้างนี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลง 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

 
 

 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ว่าจ้าง     (ลงชื่อ)...................................................... ผู้รับจ้างหรือผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี)                   (……………...………………............…………..) 

    
 
(ลงชื่อ).....................................................................หัวหน้าโครงการ 
        
       (……………………………………..........……………..) 

 
 
(ลงชื่อ)............................................พยานฝ่ายผู้วา่จา้ง   (ลงชื่อ)............................................พยานฝ่ายผูร้ับจ้างหรือผู้เข้าร่วมโครงการ
  
          (นายประพนัธ์ พัฒน์ทอง)                        (…………….......…....….…........……………..)          

 

 

 


