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บันทึกข้อตกลงการจ้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                                      

 เลขที ่ .............. /๒๕62 
 บันทึกข้อตกลงฉบับนีท้ ำขึน้  ณ  ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งอยู่เลขที่
60 ถนนสุขยำงค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ.๒๕61 ระหว่ำง   
ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนำยธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
ประสำนและเร่งรัดกำรพัฒนำพ้ืนที่ พิ เศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจ ตำมค ำสั่ง             
ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ี ............./..................ลงวันที่............................................... 
ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่งกับ...................................................................... 
อำยุ ............... ปี  บัตรประจ ำตัวประชำชน................... ............................................... ออกให้ 
ณ................................................... ........ วันออกบัตร.......... .............................วันบัตรหมดอำยุ
............................................อยู่บ้ำนเลขที่...................ถนน.................................ต ำบล...............................
อ ำเภอ.......................................จังหวัด.................................ปรำกฏตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้ำยบันทึก
ข้อตกลง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง  
 ทั้งสองฝ่ำยต่ำงได้ตกลงท ำบันทึกข้อตกลงกำรจ้ำงไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู ้ว ่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำ และผู ้ร ับจ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำ เป็นบัณฑิตอำสำฯ                
มี ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เว ล ำ จ้ ำ ง เห ม ำ  8  เดื อ น  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 เดื อ น  ม ก ร ำค ม  พ .ศ . 2562 ถึ ง                            
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้  
 (๑) เป็ นบุ คลำกรของ ศอ.บต. ซึ่ งปฏิบั ติหน้ ำที่ ในพ้ืนที่ หมู่ บ้ ำน / ต ำบล /               
เพ่ือประสำนงำน ร่วมติดตำม ตรวจสอบ ควำมก้ำวหนำ้ของกำรด ำเนินงำนในโครงกำร/กิจกรรม ของ ศอ.บต. 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์สู่สังคมภำยนอก 
 (2) ประสำนกำรช่วยเหลือกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ และอ ำนวยควำมเป็นธรรมแก่
ประชำชน ด้วยกำรรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น และประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 (๓) ประสำนกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำย และผู้ได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 (๔) จัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสภำพของพ้ืนที่ ปัญหำ ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน รวมทั้งกำรส ำรวจ และรำยงำนสภำพ
ควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำน/ต ำบล และข้อเสนอแนะของประชำชนในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอให้ ศอ.บต. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
   (ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่ำจ้ำง                              (ลงชื่อ)………………..…………………ผู้รับจ้ำง 
           (นำยธีรตุม์ ศุภวิบลูย์ผล)                                              (........................................) 
     ผู้อ ำนวยกำรกองประสำนและเร่งรัด 
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
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                     (๕) ท ำหน้ำที่  “ทูตสันติภำพประจ ำหมู่บ้ำน”เพ่ือสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ        
และเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐกับประชำชน และประชำชนกับประชำชน 
 (6) ท ำหน้ำที่ประสำนงำน พัฒนำอำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกำสและประชำชนกลุ่มต่ำงๆ 
 (๗) ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) เพ่ือเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำนให้เข้มแข็งร่วมกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 (8) ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของทุกภำคส่วนใน
กำรแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ในหมู่บ้ำน และกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพของประชำชน และกำรพัฒนำชุมชน
ในมิติต่ำงๆ 
 (9) ท ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรกำรศึกษำในพื้นที่หมู่บ้ำน 
                               (10) ท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของ ศอ.บต. ในกำรเป็นศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระดับหมู่บ้ำน 
 (11) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ ศอ.บต. มอบหมำย 
  ข้อ 2 ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
 (1) ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำย และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำง ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว  
โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 7,5๐๐.-บำท 
(เจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) รวม 8 เดือน เป็นเงิน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) 
  (2) ค่ำจ้ำงตำมข้อ (๑) จะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน ใน 5 วันท ำกำรของ

เดือนถัดไป 
 ข้อ 3 ให้ผู้รับจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำพำหนะเดินทำง               
ทั้งนี้ อัตรำเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ 
 ข้อ 4 ผู้ รับจ้ำงไม่มีสิทธิรับค่ำจ้ำงในวันท ำกำรที่ ลำกำรหักค่ำจ้ำงให้หักในอัตรำ ๑                         
ใน ๓๐ ของค่ำจ้ำงรำยเดือน ต่อ ๑ วันท ำกำรที่ลำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเรียกค่ำปรับวันละ 250 บำท (สองร้อย  
ห้ำสิบบำทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำนที่จ้ำงจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงมำท ำงำนหรือจัดให้มีผู้แทนมำ
ท ำงำนที่จ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงนี้ 
 ข้อ 5 ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของ
ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำเหตุอันเกิดจำกควำมจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระ
ค่ำเสียหำยภำยใน ๓ วัน นับจำกวันที่ทรัพย์สินเสียหำย 
 
 
 
   (ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่ำจ้ำง                              (ลงชื่อ)………………..…………………ผู้รับจ้ำง 
           (นำยธีรตุม์ ศุภวิบลูย์ผล)                                              (........................................) 
     ผู้อ ำนวยกำรกองประสำนและเร่งรัด 
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
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 ข้อ 6 หำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดตำมบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้ำงไม่อยู่ในฐำนะที่
จะปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงต่อไปได้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที 
 ไม่ว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวในวรรคก่อน หรือไม่ก็ตำมผู้รับจ้ำง
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวง อันเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติผิดตำมบนทึกข้อตกลงหรือกำรกระท ำ
ละเมิดของผู้รับจ้ำงโดยผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักจำกค่ำจ้ำงที่ยังค้ำงจ่ำยหำกไม่เพียงพอผู้รับจ้ำงจะต้องมำช ำระ
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำร 
ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นนั้น นับแต่วันที่
พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระเต็มจ ำนวนแล้ว 
  ข้อ 7 งำนพิเศษและกำรแก้ไข ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนพิเศษซึ่งมิได้แสดงไว้
หรือรวมอยู่ในบันทึกข้อตกลงนี้ หำกงำนพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของบันทึก
ข้อตกลงนี้ นอกจำกนี้ผู้ว่ำจ้ำงยังมีสิทธสิั่งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยไม่ท ำ
ให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นโมฆะแต่อย่ำงใด 
 ข้อ 8 กำรว่ำจ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร
หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน หรือกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงได้อ่ำน   
และเข้ำใจข้อควำมโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง 
 

 

    (ลงชื่อ)                                               ผู้ว่ำจ้ำง 
         (           ) 
 
 
    (ลงชื่อ)                                               ผู้รับจ้ำง 
          (           ) 
 
 
    (ลงชื่อ)     พยำน 
          (           ) 
 
 
    (ลงชื่อ)                                               พยำน 
          (           ) 
 
 
 


