
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ างานพัฒนานักศึกษา 
      

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะจ้างเหมา
บริการรายบุคคล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพ่ือปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำงำนพัฒนำนักศึกษำ อัตรำเงินเดือน 13,840 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ 
ตามรายละเอียด คุณสมบัติ ลักษณะงาน ระยะเวลาและอัตราค่าจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด
และสาระส าคัญ ดังนี้ 
รำยละเอียดและสำระส ำคัญ 

๑. การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ 
และไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนท างานของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 

๒. มหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ท างานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ 
กันในฐานะ นายจ้าง –ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๓. การจ้างมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  หน่วยพัสดุ งำนกำรคลัง ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วัน - เวลำ รับสมัคร 5 - 11 มีนาคม 2562 
(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)  

วัน เวลำ สถำนที่ สอบคัดเลือก   วันที่  14  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ส านักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   วันที ่21  มีนาคม  2562 

รายงานตั วและเริ่ มปฏิ บั ติ งาน  ใน วัน จันทร์ที่  1  เมษำยน   2562  เวลำ ๐ ๘ .๓๐  น . 
ณ หน่วยพัสดุ อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมน าส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 
จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมเงินหลักค้ าประกันสัญญา ๕% ของค่าจ้างรอบ 6 เดือน ( 4,152.00บาท ) 

/เอกสาร 



  เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศตกลงราคาจ้างเหมาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

   ประกาศ  ณ  วันที่           มีนาคม  2562 

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม) 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 



 
เอกสารจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
ลงวันที่        มีนาคม  พ.ศ. 2562 

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วิทยาเขตตรัง        
มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารตกลงราคา  
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จ้าง 
1.2  แบบใบเสนอการรับจ้าง (ตกลงราคา) 
1.3  ใบสมัครงาน 
1.4  แบบสัญญาจ้าง  

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

๓. วิธีการคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
- มีประสบการณ์ด้านการท างานกิจกรรมนักศึกษา ท างานสโมสรนักศึกษา หรือ
ต าแหน่งที่เก่ียวข้อง 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ 

๔. 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  
- ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ชุด  

๔.  การเสนอการรับจ้าง  
                            - ผู้เสนอรับจ้างต้องยื่นเสนอการรับจ้างตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารตกลงราคา  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

- ก่อนยื่นเสนอราคารับจ้าง ผู้เสนอการรับจ้างควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด 
ลักษณะงานที่จ้างให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเสียก่อน  ก่อนเสนอการรับจ้าง ผู้เสนอการรับจ้าง จะต้องยื่นใบเสนอการ 
รับจ้าง ภำยในวันที่  11  มีนำคม  2562  ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ ม. ๓ ต.ไม้ฝาด อ .สิเกา จ.ตรัง เมื่อพ้นก าหนดแล้ว จะไม่รับใบ
เสนอราคาการรับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  



5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะคัดเลื อกผู้เสนอราคาใน 
วันที ่ 14 มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น.  ณ ส านักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

6. การท าสัญญาจ้างผู้เสนอราคาจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ตามวัน และเวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ก าหนด พร้อมน ำหลักประกันสัญญำมำมอบ
ให้แก่มหำวิทยำลัยฯ วิทยำเขตตรัง ขณะที่ลงนำมในสัญญำ เป็นจ ำนวนร้อยละ ๕  ของ รำคำที่ระบุไว้ใน
สัญญำ  
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขตตรัง   

                                                         วันที่            มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


