(สำเนาคู่ฉบับ)
บันทึกข้อตกลงการจ้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เลขที่ .............. /๒๕63
บันทึกข้อตกลงฉบับนีท้ ำขึน้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่
60 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ.๒๕62 ระหว่าง
ศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยนายธี รุ ต ม์ ศุ ภ วิ บู ล ย์ ผ ล ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการ
กองประสานและเร่งรัด การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปฏิ บั ติ ราชการแทน เลขาธิก าร
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ี ............./..................ลงวันที่............................................... ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้
เรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ........................................................................... อายุ ............... ปี
บัตรประจำตัวประชาชน................................................................ออกให้ ณ...............................................
วันออกบัตร............................................................วันบัตรหมดอายุ............................................................
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่...................ตำบล...............................อำเภอ.......................................
จังหวัด.................................ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
การจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงการจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับทำหน้าที่โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็ น บุ ค ลากรของ ศอ.บต. ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น / ตำบล /
เพื่อประสาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม
ของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สู่สังคมภายนอก
(2) ประสานการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอำนวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน ด้วยการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสภาพของพื้นที่ ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งการสำรวจ และรายงานสภาพ
ความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ตำบล และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
(ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบลู ย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)………………..…………………ผูร้ ับจ้าง
(........................................)

-2(๕) ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(6) ทำหน้าที่ประสานงาน พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มต่างๆ
(๗) ทำหน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เข้มแข็งร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ในหมู่บ้าน และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาชุมชน
ในมิติต่างๆ
(9) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการการศึกษาในพื้นที่หมู่บ้าน
(10) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พื้นที่
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ศอ.บต. มอบหมาย
ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(1) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 7,5๐๐.-บาท
(เจ็ดพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเริ่มปฏิบัติงาน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีน าคม
2563 รวม 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(2) ค่าจ้างตามข้อ (๑) จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ใน 5 วันทำการของ
เดือนถัดไป และต้องผ่านการตรวจรับผลงานจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
ข้ อ 3 ให้ ผู้ รั บ จ้ างมี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ค่ าพาหนะเดิ น ทาง
ทั้งนี้ อัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางราชการกำหนดไว้
ข้ อ 4 ผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี สิ ท ธิ รั บ ค่ า จ้ า งในวั น ทำการที่ ล าการหั ก ค่ า จ้ า งให้ หั ก ในอั ต รา ๑
ใน ๓๐ ของค่าจ้างรายเดือน ต่อ ๑ วันทำการที่ลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่า ปรับวันละ 250 บาท (สองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างมาทำงานหรือจัดให้มีผู้แทนมา
ทำงานที่จ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อ 5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างไม่ว่าเหตุอันเกิดจากความจงใจหรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระ
ค่าเสียหายภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ทรัพย์สินเสียหาย

(ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบลู ย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)………………..…………………ผูร้ ับจ้าง
(........................................)

-3ข้อ 6 หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดตามบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่
จะปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวรรคก่อน หรือไม่ก็ตามผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวง อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดตามบนทึกข้อตกลงหรือการกระทำ
ละเมิดของผู้รั บจ้างโดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักจากค่าจ้างที่ยังค้างจ่ายหากไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะต้องมาชำระ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 5 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นนั้น นับแต่วันที่
พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นำเงินมาชำระเต็มจำนวนแล้ว
ข้อ 7 งานพิเศษและการแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งมิได้แสดงไว้
หรือรวมอยู่ในบั น ทึ กข้อตกลงนี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ ายทั่วไปแห่ งวัต ถุป ระสงค์ของบัน ทึ ก
ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ขอ้ กำหนดต่างๆ ในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยไม่ทำ
ให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด
ข้อ 8 การว่าจ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ
หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบูลย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

บันทึกข้อตกลงการจ้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เลขที่ .............. /๒๕63
บันทึกข้อตกลงฉบับนีท้ ำขึน้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่
60 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ.๒๕62 ระหว่าง
ศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยนายธี รุ ต ม์ ศุ ภ วิ บู ล ย์ ผ ล ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการ
กองประสานและเร่งรัด การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปฏิ บั ติ ราชการแทน เลขาธิก าร
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ ............./..................ลงวันที่............................................... ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้
เรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ........................................................................... อายุ ............... ปี
บัตรประจำตัวประชาชน................................................................ออกให้ ณ...............................................
วันออกบัตร............................................................วันบัตรหมดอายุ............................................................
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.................ตำบล...............................อำเภอ.......................................
จังหวัด.................................ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
การจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงการจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับทำหน้าที่โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็ น บุ ค ลากรของ ศอ.บต. ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น / ตำบล /
เพื่อประสาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม
ของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สู่สังคมภายนอก
(2) ประสานการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอำนวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน ด้วยการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสภาพของพื้นที่ ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งการสำรวจ และรายงานสภาพ
ความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ตำบล และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
(ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบลู ย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)………………..…………………ผูร้ ับจ้าง
(........................................)

-2(๕) ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
(6) ทำหน้าที่ประสานงาน พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มต่างๆ
(๗) ทำหน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เข้มแข็งร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ในหมู่บ้าน และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาชุมชน
ในมิติต่างๆ
(9) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการการศึกษาในพื้นที่หมู่บ้าน
(10) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พื้นที่
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ศอ.บต. มอบหมาย
ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(1) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 7,5๐๐.-บาท
(เจ็ดพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเริ่มปฏิบัติงาน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีน าคม
2563 รวม 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(2) ค่าจ้างตามข้อ (๑) จะจ่ายให้ แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ใน 5 วันทำการของ
เดือนถัดไป และต้องผ่านการตรวจรับผลงานจากคณะกรรมการตรวจงานจ้างผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
ข้ อ 3 ให้ ผู้ รั บ จ้ างมี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ค่ าพาหนะเดิ น ทาง
ทั้งนี้ อัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางราชการกำหนดไว้
ข้ อ 4 ผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี สิ ท ธิ รั บ ค่ า จ้ า งในวั น ทำการที่ ล าการหั ก ค่ า จ้ า งให้ หั ก ในอั ต รา ๑
ใน ๓๐ ของค่าจ้างรายเดือน ต่อ ๑ วันทำการที่ลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับวันละ 250 บาท (สองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานที่จ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างมาทำงานหรือจัดให้มีผู้แทนมา
ทำงานที่จ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้
ข้อ 5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของ
ผู้ว่าจ้างไม่ว่าเหตุอันเกิดจากความจงใจหรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระ
ค่าเสียหายภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ทรัพย์สินเสียหาย

(ลงชื่อ)………………….……………ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบลู ย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)………………..…………………ผูร้ ับจ้าง
(........................................)

-3ข้อ 6 หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดตามบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้รับจ้างไม่อยู่ในฐานะที่
จะปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวรรคก่อน หรือไม่ก็ตามผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวง อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดตามบนทึกข้อตกลงหรือการกระทำ
ละเมิดของผู้รับจ้างโดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักจากค่าจ้างที่ยังค้างจ่ายหากไม่เพียงพอผู้รับจ้างจะต้องมาชำระ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นนั้น นับแต่วันที่
พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นำเงินมาชำระเต็มจำนวนแล้ว
ข้อ 7 งานพิเศษและการแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งมิได้แสดงไว้
หรือรวมอยู่ในบั น ทึ กข้อตกลงนี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่ งวัต ถุป ระสงค์ของบัน ทึ ก
ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ขอ้ กำหนดต่างๆ ในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยไม่ทำ
ให้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด
ข้อ 8 การว่าจ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ
หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรตุ ม์ ศุภวิบูลย์ผล)
ผอ.กปพ. ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการ ศอ.บต.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(

)

(ลงชื่อ)
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)

(ลงชื่อ)
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)

