
 
ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 
      

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะจ้างเหมา
บริการรายบุคคล  โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือท างานประจ างานบริหารนโยบายและแผน สังกัดส านักงานวิทยาเขตตรัง   
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อัตราเงินเดือน   ๗,๘๐๐  บาท จ านวน  ๑  อัตรา ตามรายละเอียด   
ต าแหน่ง  คุณสมบัติ  ลักษณะงาน  ระยะเวลาและอัตราค่าจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญ  ดังนี้  

รายละเอียดและสาระส าคัญ 
  ๑.  การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ   
และไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนท างานของมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น 
  ๒.  มหาวิทยาลัยฯ  มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง  ส่วนผู้ท างานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง  จึงไม่มีนิติสัมพันธ์
กันในฐานะ  นายจ้าง – ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ๓.  การจ้างมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  หน่วยบริหารงานบุคคล  งานบริหารนโยบายและแผน  
ส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศ รีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม   ๒๕๕๙   เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖ .๐๐ น.   

วันเวลารับสมัคร      ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙  
   (ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐น.) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ    วันพุธที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก      วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก    วันศุกร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน    วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

/รายงาน... 



 

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวัน จันทร์ที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.           
ณ หน่วยบริหารงานบุคคล อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมน าส าเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  
สาขาสิเกา จ านวน ๑ ฉบับ และน าเงินหลักค้ าประกันสัญญา ๕% ของค่าจ้างรอบ ๖ เดือน 

  เอก สารที่แนบท้ายประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศตกลงราคาจ้างเหมาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง   

   ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๙    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

      

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี) 
          ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              รักษาราชการแทน รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
             

        
    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
เอกสารประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
ลงวันที่     ๒๙    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วิทยาเขตตรัง        
มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้  

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารตกลงราคา 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จ้าง 
- แบบใบเสนอการรับจ้าง  (ตกลงราคา) 
- ใบสมัครงาน 
- แบบสัญญาจ้าง 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง 
- เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
- การศึกษาไม่ระบุ  
- มีความขยัน อดทน สนใจในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
- เป็นผู้มีอาชีพตามท่ีเสนอการรับจ้าง 
- ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
- สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. หลักฐานการเสนอการรับจ้าง 
-     รูปถ่าย(ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) ขนาด ๑  นิ้ว  จ านวน   ๑   รูป 
-     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑ ชุด 
-     ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑ ชุด 
-     ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑ ชุด 
-     ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ชุด 

  ๔.  การเสนอการรับจ้าง 
- ผู้เสนอรับจ้างต้องยื่นเสนอการรับจ้างตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารตกลงราคา

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
/ก่อนยื่น... 



-    ก่อนยื่นเสนอราคารับจ้าง ผู้เสนอการรับจ้างควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด
ลักษณะงานที่จ้างให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเสียก่อน  ก่อนเสนอการรับจ้าง  ผู้เสนอการรับจ้าง จะต้องยื่นใบเสนอการ
รับจ้าง ภายในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยบริหารงานบุคคล    งาน
บริหารนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ๑๗๙  ม. ๓  ต.ไม้ฝาด  อ .สิเกา จ .ตรัง   
เมื่อพ้นก าหนดแล้วจะไม่รับใบเสนอราคาการรับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๕.  มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จะคัดเลือกผู้เสนอราคา  ใน       
วันพฤหัสบดีที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง 

๖. การท าสัญญาจ้างผู้เสนอราคาจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามวัน และเวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ก าหนดพร้อมน าหลักประกัน 
สัญญามามอบให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  วิทยาเขตตรัง  ขณะที่ลงนามในสัญญา  เป็นจ านวนร้อยละ  ๕  ของ
ราคาที่ระบุไว้ในสัญญา 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขตตรัง  
     วันที่     ๒๙     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


