สัญญาตัวจริงติดอากรแสตมป 55 บาท
และสัญญาคูฉบับติดอากรแสตมป 5 บาท

รูปถาย
1 นิ้ว

นิสิต/นักศึกษา

เลขที่

สัญญาจางเหมาบริการ
สั ญญาฉบั บ นี ้ ทำขึ ้ น ณ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม ตั้งอยู ณ เลขที่ 156 หมู 5 ตำบล
พลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม โดย ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.ชุ ม พล เสมาขั น ธ ตำแหน ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูวาจาง” ฝาย
หนึ่ง กับ
อายุ
ป ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลข
ที่
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
บานเลขที่
หมูที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูวาจางประสงคจะจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ระบุในสัญญานี้โดยมุง
ผลสำเร็จของงานที่จางเปนสำคัญ และผูรับจางประสงคจะรับจางเหมาปฏิบัติงานดังกลาว
ทั้งสองฝายจึงตกลงทำสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
เปนตนไป
ขอ 2 ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ผูวาจางกำหนด มีกำหนด
ระยะเวลา
เดือน
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
โดยมี ร ายละเอี ย ดของลั ก ษณะงาน
ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบดังระบุใน “ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน” เอกสารผนวก 1
แนบทายสัญญา ซึ่งใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ 3 คูสัญญาตกลงคิดคาจางเหมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนรายเดือน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 11 เดือน ในอัตราคาจางเดือนละ 5,000 บาท (หาพันบาท
ถวน) รวมเปนเงิน 55,000 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งไดรวมคาใชจายทั้งปวงดวยแลว และจะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานครบระยะเวลาในแตละเดือน โดยผูรับจางจะตองสงมอบงานประจำเดือนทุ กวัน
ลงลายมือชื่อผูรับจาง
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สุดทายของเดือนตามปปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดราชการใหสงมอบงานในวันทำการถัดไป) ยกเวนเดือน
กันยายนใหสงมอบงานในวันทำการสุดทายของเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทนของผูวาจาง
ไดตรวจรับมอบงานจางดังกลาวเรียบรอยแลว
หากเดือนแรกและเดือนสุดทายมีการปฏิบัติงานไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาจางเหมาเปนรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ 166.67 บาท (หนึ่งรอยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค)
การเบิกจายคาจาง จะกระทำไดตอเมื่อผูวาจาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจางครั้งนี้ และ
ไดรับอนุมัติงบประมาณคาจางจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แลวเทานั้น
ขอ 4 ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานตามสัญญาดวยตนเอง โดยตองมา
บันทึกเวลาที่มารับจางในแตละวัน และเวลากลับเมื่อทำงานจางในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นดวยตนเองทุกครั้ง โดยตอง
มาปฏิบัติงานทุกวันตามที่ตกลง ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถมาปฏิบัติงานดวยตนเองไดในวันใด ผูรับจางจะจัด
ใหมีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้นๆ ไมได เนื่องจากงานของผูรับจางเปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถ
เปนการเฉพาะตัว และจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง
ขอ 5 หากในวันใดผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิหักคาจางเหมารายเดือนของ
เดือนนั้นๆ ออกเปนรายวันตามอัตราคาจางเหมารายวันดังระบุในขอ 3 วรรคสอง ตามจำนวนวันที่ขาดงาน
และหากมี ก ารขาดงานดั ง กล าวเกิ น กว า 3 (สาม) วั น ติ ด ต อ กั น โดยไม ม ี เ หตุ อ ั น ควร ให ถ ื อ ว า ผู ร ับ จาง
ปฏิบัติผิดสัญญา
ขอ 6 ผูรับจางตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ใหสำเร็จลุลวงดวยความขยัน หมั่นเพียร ประพฤติ
ตนเรียบรอย ใหความเคารพขาราชการและเจาหนาที่ของผูวาจาง รวมทั้งตองปฏิบัติตอผูมาติดตอราชการกับผู
วาจางดวยความสุภาพเรียบรอย หากมีการละเวนการปฏิบัติดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง
หรือแกภาพพจนของผูวาจาง ใหถือวาผูวาจางปฏิบัติผิดสัญญา
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามที่ผวู าจางใหคำปรึกษา แนะนำ ดำเนินงานตามผลงานที่คาดวาจะไดรับ ไม
กระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการหรือชื่อเสียงของผูวาจางไมวา
ทางตรงหรือทางออม
ขอ 7 นอกจากที่ระบุไวในสัญญานี้แลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม “ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการ
จางงาน” เอกสารผนวก 1 แนบทายสัญญา โดยเครงครัด มิฉะนั้นใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา
ขอ 8 หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
ไมวาผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวในวรรคกอนหรือไมก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชดใช
คาเสียหายทั้งปวงอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผูรับจาง โดยผูวาจางมีสิทธิหักเอา
คาจางที่ยังคางจาย หากไมเพียงพอผูรับจางตองนำมาชำระใหครบภายในกำหนด 5 (หา) วัน นับแตไดรับ
หนังสือแจงจากผูวาจาง
ลงลายมือชื่อผูรับจาง
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ขอ 9 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
10.1 สิ้นสุดระยะเวลาในการจางหรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
10.2 คูสัญญาขอยกเลิกสัญญาจาง หรือลาออก โดยตองทำเปนหนังสือแจงใหผูวาจางทราบ
ลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการ
10.3 ผูรับจางขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเปนผูรับจางตามโครงการ
10.4 ผูรับจางขาดงานเกิน 3 วันทำการติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
10.5 ผูรับจางไมปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
10.6 ผูรับจางกระทำผิดสัญญา
10.7 ผูรับจางทุจริตในหนาที่
10.8 ผูรับจางใหขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จตอผูวาจาง
10.9 ผูรับจางเปดเผยความลับในหนาที่โดยมิชอบ
10.10 ผูรับจางขาดการสงมอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 10 กรณีที่ผูรับจางมีเหตุผลความจำเปนอันสมควร สามารถลางานไดตามความเหมาะสม โดย
ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่นั้น ตามความ
เห็นสมควร ทั้งนี้ในเดือนหนึ่งๆ สามารถลาไดไมเกิน 2 (สอง) วันทำการ
การขาดงานโดยไมไดบอกกลาวลวงหนาถือวามีความผิด หนวยงานตนสังกัดอาจพิจารณาเสนอใหผูวา
จางยกเลิกสัญญาได
ในกรณีที่ผูรับจางลาในวันใดโดยไมแจงใหผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายในหนวยงานที่
ปฏิบัติหนาที่ทราบหรือขาดงานโดยยังไมไดรับการอนุมัติใหลา หรือลาเกินสองวันทำการ ผูรับจางจะไมไดรับ
คาจางในวันที่ลาหรือวันที่ขาดงาน
ขอ 11 ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางทำละเมิดตอบุคคลภายนอก ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง
ขอ 12 ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจาง มี
สิทธิเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงงานที่ทำไดตามความจำเปนเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงการจาง
ขอ 13 ในกรณีมีความจำเปนทางราชการ ผูวาจางมีสิทธิกำหนดใหผูรับจางไปปฏิบัติงานในหนาที่
เดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบัติงานแหงอื่นที่อยูภายในเขตจังหวัดเดียวกันได ทั้งนี้ภายในอายุการจางตามขอ 2 ที่ยัง
เหลืออยู
ขอ 14 การจางตามสัญญานี้ไมทำใหผูรับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธใน
ฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยประกันสังคม
ลงลายมือชื่อผูรับจาง
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ขอ 15 ในขณะทำสัญญานี้ผูรับจางไดจัดใหมีการค้ำประกันใหแกผูวาจางดวยบุคคลเพื่อเปนการค้ำ
ประกันหนี้คาเสียหายอันอาจเกิดจากการกระทำของผูรับจาง ดังปรากฎตามสัญญาค้ำประกันแนบทายสัญญา
นี้
ในกรณีที่ผูค้ำประกันตายหรือตกเปนผูลมละลาย หรือผูวาจางเห็นสมควรใหเปลี่ยนผูค้ำประกัน ผูรับ
จางตองจัดใหมีผูค้ำประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ำประกัน
ตายหรือตกเปนผูลมละลายหรือวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงเปลี่ยนผูค้ำประกันแลวแตกรณี ถาผูรับจางไม
ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา
ขอ 16 ในกรณีผูรับจางปฏิบัติงานบกพรองก็ดี หรือปฏิบัติงานไมถูกตองครบถวนตรงตามที่กำหนดไว
ในสัญญาก็ดี เมื่อคณะกรรมการตรวจรับหรือผูแทนแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานให
เรียบรอยหรือปฏิบัติงานจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญา หากผูรับจางไมแกไขขอบกพรองใหเรียบรอย
หรือไมปฏิบัติงานจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
ขอ 17 หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือผูรับจางไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญา
ตอไปได หรือมีขอความอันเปนเท็จหรือทำใหผูวาจางไดรับความเสียหายหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีและผูรับจางจะตองคืนเงินที่ไดรับจากผูวาจางไปทั้งสิ้น
ขอ 18 ผูรับจางจะตองผานการอบรม 4 ทักษะ ไดแก ทักษะดานการเงิน ทักษะดานสังคม ทักษะดาน
ดิจิทัล และทักษะดานภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่สวนกลางกำหนด และผานการทำงานตั้งแตระยะเวลา
6 เดือนขึ้นไป จึงจะสามารถไดรับใบรับรองการผานงาน

ลงลายมือชื่อผูรับจาง
/สัญญาจางนี้...
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สัญญาจางนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอด
แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ
ผูวาจาง
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงชื่อ

ผูรับจาง
(

)

ลงชื่อ
พยานคนที่ 1
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงค ศรีโสภา)

ลงชื่อ
พยานคนที่ 2
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญณณภัทร เจริญพานิช)

เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับจาง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบานของผูรับจาง พรอมรับรองสำเนาถูกตองจำนวน 1 ฉบับ
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สัญญาค้ำประกันบุคคลเขาปฏิบัติงานในโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขาพเจา

อายุ
ป เชื้อชาติ
สัญชาติ
มีความสัมพันธเปน
อยูบานเลขที่
หมูที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้จะเรียกวา
“ผูค้ำประกัน” ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังขอความตอไปนี้
ขอ 1 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดตกลงรับ
อายุ
ป เชื้อชาติ
สัญชาติ
อยูบานเลขที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เขาปฏิบัติงานตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถาหาก
ไ ด  ก  อ ใ ห  เ ก ิ ด ห น ี ้ ส ิ น แก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงาน หรือผิดสัญญา ขาพเจาผูค้ำประกันยอมรับผิดชอบใชหนี้สิ นและ
คาเสียหายทั้งหมดใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงานทันที โดยไมอางเหตุใดๆ
มาปดความรับผิดชอบเปนอันขาด
ขอ 2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงานเรียกรองใหขาพเจาใน
ฐานะผูค้ำประกันรับผิดชอบชดใชหนี้สินหรือคาเสียหายดังกลาวแลว ขาพเจาผูค้ำประกันยอมสละสิทธิในอันที่
จะใหมหาวิทยาลัยเรียกรองเอาจาก
โดยผู  ค ้ ำ ประกั น จะได ร ู  เ ห็ น
ยินยอมหรือไมก็ตาม ผูค้ำประกันก็จะไมอางเอาการผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ตามสัญญาค้ำประกัน
ขอ 3 สัญญาค้ำประกันตกลงยินยอมใหคงอยูตลอดไปตราบที่
ยั ง
ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงาน
ขอ 4 ในกรณีที่ผูค้ำประกันประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือถอนการค้ำประกันนี้ ผูค้ำ
ประกันจะตองแจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
และตองหาบุคคลที่รับผิดชอบเปนผูค้ำประกันแทน
ขาพเจาผูค้ำประกันไดอานแลวเขาใจในขอความสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง
จึงลงลายมือชื่อไวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และตอหนาพยานไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ

ผูค้ำประกัน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

อากร
แสตมป
10 บาท
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คำยินยอมของคูสมรสผูค้ำประกัน
ขาพเจา
นาย/นาง
นาย/นาง
ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได

สามี/ภรรยาของ
ยินยอมให

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูใหคำยินยอม
)
พยาน

ลงชื่อ

)

พยาน
(

)

***************************************************

**กรณีผูค้ำประกันไมมีคูสมรส
ขาพเจาขอรับรองวาในขณะทำสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไมมีคูสมรส เพราะ
 โสด
 คูสมรสตาย
 หยาราง  (อื่นๆ) ระบุ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูค้ำประกัน
)
พยาน
)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

หมายเหตุ 1. ผูค้ำประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาเทานั้น ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตใหพี่หรือ
นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูใหสัญญา หรือญาติ หรือผูใหญบาน โดยผูค้ำประกันไม
ตองแสดงหลักทรัพย
2. หลักฐานในการทำสัญญาค้ำประกัน (สำหรับผูค้ำประกัน และคูสมรส (ถามี))
- สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 1 ฉบับ
- อากรแสตมปราคา 10 บาท จำนวน 1 ดวง

