ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒
เลขที่......................./๒๕๖๓
ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงรำย เมื่อวันที่….….เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ตำแหน่ง อธิกำรบดี ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ
“ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ …………………………........................... หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน …………………………………………
อยู่บ้ำนเลขที่..........หมู่ที่.......ถนน.................. ตำบล..........................อำเภอ.................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์......................... เบอร์โทรศัพท์.........................................ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงร่วมกันไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำ และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนในโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงนี้รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำย มี กำหนดระยะเวลำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้ำงรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมผนวก ๒ แนบท้ำยข้อตกลง
ข้อ ๒ นอกจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว รำยละเอียดเกี่ยวกับงำนที่จ้ำงเหมำบริกำรเป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำย
ข้อตกลงจ้ำง ผนวก ๑ แนบท้ำยข้อตกลงนี้
ข้อ ๓ เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
ผนวก ๑ รำยละเอียดของงำนที่จ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๒ คุณสมบัติผู้รับจ้ำง
จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๓ ค่ำจ้ำงและกำรส่งมอบงำนจ้ำง
จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๔ สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.................................................................
จำนวน ๑ แผ่น
สำขำ..................................เลขที่.......................................................
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิในกำรวินิจฉัยและบังคับให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำร

ลงชื่อ ........................................ผู้วำ่ จ้ำง

ลงชื่อ ........................................ผู้รบั จ้ำง

-๒ข้อ ๔ ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนด้วยตนเองในพื้นที่จังหวัด เชียงรำย และจัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนรำยสัปดำห์
และรำยเดือน ตำมรูปแบบที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
ข้อ ๕ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดังกล่ำวในข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน เป็น เงินเดือนละ
๙,๐๐๐ บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำภำษีอำกรใด ๆ (ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
เมื่อผู้ รั บจ้ ำงได้ ทำงำนบริ กำรในหน้ ำที่ มีผ ลส ำเร็จของงำนครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และไม่เกิดควำมเสี ยหำย และ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขแห่ง
ข้อตกลงนี้ ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเข้ำบัญชีเงินฝำก ธนำคำรของผู้รับจ้ำง ชื่อธนำคำร..............................................
สำขำ.................................ประเภท............................... ชื่อบัญชี...........................................เลขที่บญ
ั ชี........................................
ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นผู้รับภำระเงิน ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้
หักเงินดังกล่ำวจำก จำนวนเงินโอนในเดือนนั้นๆ
ข้อ ๖ ผู้ว่ำจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงำนจ้ำงเพื่อให้
เป็นไปตำมข้อตกลง
ข้อ ๗ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมผนวก ๑ แนบท้ำยข้อตกลง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยในกำรปฏิบัติงำนและข้อปฏิบัติ
อื่น ที่ผู้ ว่ำ จ้ ำ งก ำหนดขึ้ น เพื่อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ งำนครบถ้ ว นสมบู รณ์ รวมทั้ ง หำกผู้ รั บจ้ ำงปฏิ บั ติง ำนไม่ ครบก ำหนดตำมข้อ ๑
ไม่ปฏิบัติ ละเว้นกำรปฏิบัติงำน ฝ่ำฝืนข้อกำหนดในข้อตกลงและข้อกำหนดของผู้ว่ำจ้ำง ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลง ผู้ว่ำจ้ำงมี
สิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ ทั้งนี้หำกผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์บอกเลิก
ข้อตกลง ให้แจ้งควำมประสงค์ต่อผู้ว่ำจ้ำงล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย ๗ วันทำกำร
ข้อ ๘ กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงไม่ทำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำรหรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็น
ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม
ข้อ ตกลงนี้ ท ำขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้ อ ควำมถู ก ต้อ งตรงกั น ทั้ งสองฝ่ ำ ยได้ อ่ำ นและเข้ ำ ใจข้ อควำมโดยละเอี ย ด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และต่ำงฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
(ลงชื่อ) .........................................................ผู้วำ่ จ้ำง
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง)
อธิกำรบดี

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้รับจ้ำง
(..................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... พยำน
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. จำรัส กลิ่นหนู)
รองอธิกำรบดี

(ลงชื่อ) ..................................................... พยำน
(..................................................)

ลงชื่อ ........................................ผู้วำ่ จ้ำง

ลงชื่อ ........................................ผู้รับจ้ำง

-๓–
ผนวก ๑

รายละเอียดของงานที่จ้างเหมาบริการ
๑. ลักษณะการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง
๑.๑ ด้ำนข้อมูลเชิงพื้นที่
หน้ ำ ที่ ติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ ผู้ น ำชุ ม ชน ประชำชน และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วำงแผน
กำรศึกษำชุมชนเป้ำหมำย สำรวจบริบท ศักยภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
สำธำรณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน
๑.๒ ด้ำนวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
หน้ ำที่ รั บ กำรพัฒ นำทักษะหรื อองค์ควำมรู้ที่ จำเป็นต่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนพื้ นที่นั้ น ๆ เป็น ผู้
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือจัดกิจกรรมฝึกอบรมในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ปัญหำที่
เป็นประเด็นสำคัญของชุมชนนั้นๆ
๑.๓ ด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละพื้นที่
หน้ำที่ งำนเฉพำะด้ำนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
๒. จัดทารายงานผลการดาเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๑
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมรูปแบบของระบบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่กำหนด

ลงชื่อ ........................................ผูว้ ่ำจ้ำง

ลงชื่อ ........................................ผู้รับจ้ำง

-๔–
ผนวก ๒

คุณสมบัติผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชำติไทย
๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๓ มีอำยุอยู่ในช่วง ๒๐ - ๖๐ ปี
๒. ลักษณะต้องห้าม
๒.๑ เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
๒.๒ เป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
๒.๓ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
๒.๔ เป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีเงินเดือนทุกประเภท
๒.๕ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงกักตัวตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ๒๐๑๙
๒.๖ เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยำของรัฐบำลตำมโครงกำรอื่นๆ ที่รัฐบำลช่วยเหลืออันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ มีภูมิลำเนำหรืออำศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย กรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับภูมิลำเนำ ต้องมีหนังสือ
รับรองกำรพักอำศัยในพื้นที่ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรจำกผู้ใหญ่บ้ำน กำนัน นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล หรือนำยกเทศมนตรีตำบลนั้น
๓.๒ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
๓.๓ เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนใหม่ ๆ
๓.๔ มีอุปกรณ์และสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์สำหรับกำรปฏิบัติงำนและติดต่อสื่อสำรในระบบออนไลน์ได้

ลงชื่อ ........................................ผูว้ ่ำจ้ำง

ลงชื่อ ........................................ผู้รับจ้ำง

-๕ผนวก ๓

ค่าจ้างและการส่งมอบงานจ้าง
๑. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลำ ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๒. การส่งมอบงาน
กำหนดเวลำส่งมอบงำนให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ เดือน ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนตำมแผนกำรดำเนินงำน โดยแนบ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน หรือผลกำรดำเนินกิจกรรมตำมแบบกำรรำยงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
๓. การจ่ายเงิน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย จะจ่ำยเงินให้กับผู้รับจ้ำงเมื่อผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนแต่ละงวด เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ........................................ผูว้ ่ำจ้ำง

ลงชื่อ ........................................ผู้รับจ้ำง

