
  

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 

      

  ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะจ้างเหมา
บริการรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือท างานประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
จ านวน 16 อัตรา  ตามรายละเอียด ต าแหน่ง  คุณสมบัติ ลักษณะงาน ระยะเวลาและอัตราค่าจ้างที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้ 

สังกัดส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 

1. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,840.00 บาท 

รำยละเอียดและสำระส ำคัญ 
 ๑.  การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ และไม่ถือว่า
เป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนท างานของมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น 
 ๒.  มหาวิทยาลัยฯ  มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง  ส่วนผู้ท างานมีฐานะเป็นผู้ รับจ้าง  จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันใน
ฐานะ นายจ้าง – ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ๓.  การจ้างมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญ 
 4.  ระยะการจ้าง 

-  ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  2563  ถึงเดือน ธันวาคม 2563 
 ผู้สนใจติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 

วันเวลำรับสมัคร วันที่ 6 - 9  ตุลำคม 2563 
  (ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐น.) 
 วันเวลำประกำศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม  2563 

วัน เวลำ สถำนที่ สอบคัดเลือก วันที่ 14 ตุลำคม เวลำ 09.00 น. 
      ณ ห้องประชุมเล็ก ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   วันที่  16 ตุลำคม  2563 

รำยงำนตัวเริ่มปฏิบัติงำน    วันที่  19 ตุลำคม  2563 

ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก รำยงำนตัวและเริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ 19  ตุลำคม 2563 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ แผนกพัสดุ อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง  พร้อมน าส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขาสิเกา จ านวน ๑ ฉบับ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเงินหลักค้ าประกันสัญญา ๕% ของค่าจ้างทั้งหมด 

 

 

 

 

 



เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ งของประกาศตกลงราคาจ้างเหมาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง   

   ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม   พ.ศ.  2563 

      

 
 

 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี) 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

Kosin Patta



เอกสำรจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล 
ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรวีิชัย วิทยำเขตตรัง 

ลงวันที่       ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วิทยาเขตตรัง        
มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 
๑. เอกสารแนบท้าย     

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จ้าง 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง   

- เป็นผู้มีอาชีพตามท่ีเสนอการรับจ้าง   
- ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   
- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   
- สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

๒.๑  คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะต าแหน่ง    
เจ้ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ 
- เพศชาย/หญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
- มีประสบการณ์ด้านการท างานบรรณารักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

          -ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
๓. หลักฐานการเสนอการรับจ้าง 

-  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑ ฉบับ 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑ ฉบับ 
-  ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ๑  ชุด (ส าหรับต าแหน่งที่ระบุวุฒิการศึกษา) 
-  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
- ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร 

๔.  การเสนอการรับจ้าง 
- ผู้เสนอราคาจ้างต้องยื่นเสนอราคาจ้างตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารตกลงราคาโดย

ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
-    ก่อนยื่นเสนอราคาจ้าง ผู้เสนอราคาจ้างควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดลักษณะ

งานที่จ้างให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเสียก่อน ก่อนเสนอราคาจ้าง ผู้เสนอราคาจ้างจะต้องยื่นใบเสนอราคาจ้าง พร้อม
เอกสาร ภำยในวันที่  9 ตุลำคม 2563  ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อพ้นก าหนดแล้วจะไม่รับใบเสนอราคาจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ 

๕.  มหาวิทยาลัยฯ จะคัดเลือกผู้เสนอราคา ในวันและเวลำ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น               

๖. การท าสัญญาจ้างผู้เสนอราคาจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ตามวัน และเวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ก าหนด พร้อมน ำหลักประกันสัญญำมำมอบ
ให้แก่มหำวิทยำลัยฯ  วิทยำเขตตรัง  ขณะที่ลงนำมในสัญญำ  เป็นจ ำนวนร้อยละ  ๕  ของรำคำที่ระบุไว้ใน
สัญญำ 

        
      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  
     วันที่          ตุลาคม  2563 


