




๑ 
 

เอกสารตกลงราคาจ�างเลขท่ี ๑ /๒๕๖๐ 
ตามประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 

เรื่อง  จ�างเหมาบริการเอกชนดําเนินงานของส)วนราชการรายบุคคล 
----------------------------------- 

  ด�วย สํานักงานส)งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร ซ่ึงต)อไปนี้
เรียกว)า “สํานักงาน”  มีความประสงค5จะตกลงราคาจ�างเหมาบริการรายบุคคล ตามรายการต)อไปนี้ 
  จ�างเหมาบริการรายบุคคล จํานวน ๒๗ คน โดยมีข�อกําหนดดังนี้ 
  ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารตกลงราคา 
   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานท่ีจ�าง 
   - แบบใบเสนอราคารับจ�าง (ตกลงราคา) 
   - แบบสัญญาจ�าง 
  ๒. คุณสมบัติของผู�เสนอราคารับจ�าง 
   - เป@นผู�มีอาชีพตามท่ีเสนอการรับจ�าง 
   - ไม)เป@นผู�ถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ 
   - เป@นผู�มีมนุษย5สัมพันธ5ท่ีดี 
   - สามารถปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
  ๓. หลักฐานการเสนอการรับจ�าง 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   - สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๒ ชุด พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   - สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๒ ชุด พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  ๔. การเสนอการรับจ�าง 
   - ผู�เสนอรับจ�างต�องยื่นเสนอการรับจ�างตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารตกลงราคา โดยไม)มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
   - ก)อนยื่นเสนอการรับจ�าง ผู�เสนอการรับจ�างควรตรวจดูร)างสัญญารายละเอียด ลักษณะงาน
ท่ีจ�างให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเสียก)อน ก)อนเสนอการรับจ�าง 
   - ผู�เสนอการรับจ�าง จะต�องยื่นใบเสนอการรับจ�างระหว)างวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ๒๒๗ หมู) ๑๐ ตําบลวังไผ) อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร เม่ือพ�นกําหนดแล�วจะไม)รับใบเสนอราคาการรับจ�างไม)ว)ากรณีใด ๆ 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จะคัดเลือกผู�เสนอรับจ�างในวันท่ี ๒๓ - ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐ 
  การทําสัญญาจ�าง ผู�เสนอจ�างจะต�องทําสัญญาจ�างกับสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันท่ีได�รับการแจ�ง พร�อมมอบหลักประกันสัญญาการปฏิบัติงานตามสัญญาให�แก)สํานักงาน กศน.จังหวัด
ชุมพร ก)อนหรือในขณะท่ีลงนามในสัญญาเป@นจํานวนร�อยละ ๕ ของราคาท่ีระบุไว�ในสัญญา ท้ังนี้การลงนามในสัญญา
เม่ือได�รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขการใช�งบประมาณรายจ)ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐  ซ่ึงผู�ผ)านการคัดเลือกไม)สามารถเรียกร�องสิทธิ์ใด ๆ ได�จากสํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพรเก่ียวกับค)าตอบแทน 



๒ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบันทึกข�อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร5 
 ๒.๒ แยกประเภทการบันทึกข�อมูล และทบทวนตรวจสอบความถูกต�องเพ่ือการประมวลผลข�อมูลในข้ัน
ต)อไป 
 ๒.๓ จัดทําทะเบียนคุม ปริมาณการบันทึกข�อมูล ควบคุมการตรวจนับ รับ ส)ง เอกสารและจัดเก็บข�อมูลท่ี
บันทึกไว� จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. อัตราค�าจ�าง ๑๑,๖๘๐ บาท/เดือน 
๔. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 ๔.๑ เพศชาย/หญิง มีอายุไม)ต่ํากว)า ๒๐ ปJบริบูรณ5 
 ๔.๒ ได�รับคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ และ/หรือมีความรู�  ความสามารถ และ
ประสบการณ5การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๔.๓ มีความรู�และทักษะการใช�คอมพิวเตอร5 Microsoft Office : Word, Excel,Power-point และ 
Internet ได�เป@นอย)างดี 
 ๔.๔ มีความรู�เก่ียวกับงานพิมพ5เอกสารงานราชการ 
 ๔.๕ ไม)เป@นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม)สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ เสมือนไร�ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟefนเฟgอนไม)สมประกอบ หรือเป@นโรคสังคมรังเกียจ 
 ๔.๖ ไม)เป@นผู�อยู)ในระหว)างถูกสั่งให�พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก)อนหรือเคยถูกลงโทษไล)
ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว)าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนหรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
 ๔.๗ ไม)เป@นบุคคลล�มละลาย 
 ๔.๘ ไม)เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว�นแต)เป@นโทษ
หรือทําความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีธุรการ 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ ลงทะเบียนรับหนังสือพร�อมท้ังตรวจสอบสิ่งท่ีส)งมาด�วย (ถ�ามี) 
 ๒.๒ ออกเลขหนังสือส)ง 
 ๒.๓ จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
 ๒.๔ ออกเลขคําสั่ง 
 ๒.๕ แจ�งเวียนหนังสือ และติดประกาศให�บุคลากรภายในหน)วยงานทราบ 
 ๒.๖ จัดส)งหนังสือให�กลุ)มงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต)อไป 
 ๒.๗ จัดเก็บเอกสารต)าง ๆ เข�าแฟiมตามประเภทหัวข�อเรื่องเพ่ือความสะดวกในการค�นหา เช)น เรื่องการ
อบรมสัมมนา หนังสือเวียน คําสั่ง ประกาศ โดยเรียงตามปJปฏิทิน 
 ๒.๘ รวบรวมจัดระบบเอกสารหลักฐานเป@นหมวดหมู)ให�สอดคล�องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 ๒.๙ ในกรณีท่ีมีความจําเป@น ผู�ว)าจ�างอาจสั่งให�ผู�รับจ�างไปประชุมสัมมนาพ้ืนท่ีต)างจังหวัด เพ่ือประโยชน5
ของทางราชการ หรือไปติดต)อราชการยังหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยเบิกจ)ายตามระเบียบทางราชการ 
 ๒.๑๐ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. อัตราค�าจ�าง ๑๑,๖๘๐ บาท/เดือน 
๔. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 ๔.๑ เพศชาย/หญิง มีอายุไม)ต่ํากว)า ๒๐ ปJบริบูรณ5 
 ๔.๒ ได�รับคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ และ/หรือมีความรู�  ความสามารถ และ
ประสบการณ5การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๔.๓ มีความรู�และทักษะการใช�คอมพิวเตอร5 Microsoft Office : Word, Excel,Power-point และ สืบค�น
ข�อมูลทาง Internet ได�เป@นอย)างดี 
 ๔.๔ มีความรู�เก่ียวกับงานพิมพ5เอกสารงานราชการ 
 ๔.๕ ไม)เป@นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม)สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ เสมือนไร�ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟefนเฟgอนไม)สมประกอบ หรือเป@นโรคสังคมรังเกียจ 
 ๔.๖ ไม)เป@นผู�อยู)ในระหว)างถูกสั่งให�พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก)อนหรือเคยถูกลงโทษไล)
ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว)าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนหรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
 ๔.๗ ไม)เป@นบุคคลล�มละลาย 



๔ 
 

 ๔.๘ ไม)เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว�นแต)เป@นโทษ
หรือทําความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๔.๙ มีความสามารถในการติดต)อสื่อสารและประสานงานบุคคลภายนอก 
 ๔.๑๐ มีมนุษยสัมพันธ5ท่ีดีและมีใจรักในงานบริการ 
 ๔.๑๑ มีความใฝlรู�สูง และอดทน ทุ)มเท ในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  ครูประจํากลุ)ม 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ จัดทําฐานข�อมูลนักศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  ๑) สํารวจข�อมูลนักศึกษา 
  ๒) บันทึกและปรับปรุงข�อมูลนักศึกษาให�ทันสมัย 
  ๓) จัดทําแฟiมประวัตินักศึกษา 
 ๒.๒ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยให�
รับผิดชอบนักศึกษาไม)เกิน ๕๐ คน ให�ได�รับค
าตอบแทนทุกเดือนเป�นรายหัว ๆ ละไม
เกิน ๘๐ บาท  (เฉพาะเดือนท่ี

มีการจัดการเรียนการสอนเท
านั้น) และผลการเข�าสอบของจํานวนนักศึกษาเข�าสอบไม
ต่ํากว
า 90 เปอร3เซ็นต3  
   ๒.๔ งานอ่ืนๆ ท่ีผู�บังคับบัญชาในระดับอําเภอมอบหมาย 
๓. อัตราการจ�าง ๑๙,๒๐๐ บาทต)อภาคเรียน 
๔. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 เป@นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิไม)ต่ํากว)าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  ครู ศรช. (ครูประจําศูนย5การเรียนชุมชน) 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ จัดทําฐานข�อมูลนักศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  ๑) สํารวจข�อมูลนักศึกษา 
  ๒) บันทึกและปรับปรุงข�อมูลนักศึกษาให�ทันสมัย 
  ๓) จัดทําแฟiมประวัตินักศึกษา 
 ๒.๒ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยให�
รับผิดชอบนักศึกษา ต้ังแต) ๑ กลุ)มข้ึนไป กลุ)มละไม)น�อยกว)า ๔๐ คน ให�ได�รับค
าตอบแทนทุกเดือน 

   ๒.๔ งานอ่ืนๆ ท่ีผู�บังคับบัญชาในระดับอําเภอมอบหมาย 
๓. อัตราการจ�าง ๙๐,๐๐๐ บาทต)อภาคเรียน 
๔. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 เป@นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา 
ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ท่ี ก.ค.ศ. รับรองและเพ่ิมเติมเฉพาะบุคคลท่ีเป@น
ลูกจ�างของสํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห)ง ท่ีไม)มีคุณสมบัติท่ีกล)าวมาแต)
ได�จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีทําความสะอาด 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในการเปmด-ปmด สํานักงาน 
 ๒.๒ ทําความสะอาดภายในและภายนอกสํานักงาน รวมท้ังบริเวณสิ่งแวดล�อมของสํานักงานให�สะอาด 
สวยงามเป@นระเบียบเรียบร�อย 
 ๒.๓ เดินหนังสือราชการในสํานักงาน 
 ๒.๔ จัดทําทะเบียนคุมการขออนุญาตใช�ห�องประชุม 
 ๒.๕ จัดบริการอาหารว)าง อาหารระหว)างการประชุม ช)วยเหลือดูแลความเรียบร�อยของห�องประชุม 
 ๒.๖ จัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษา แก�ไขข�อขัดข�องเล็ก ๆ น�อย ๆ ของเครื่อง
ดังกล)าว เพ่ืออํานวยความสะดวกแก)ราชการ 
 ๒.๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. อัตราค�าจ�าง ๗,๕๙๐ บาท/เดือน 
๖. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 ได�รับคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าประถมศึกษาปJท่ี ๖ และ/หรือมีความรู� ความสามารถ และประสบการณ5การ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 
 

๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีทําความสะอาด 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ๒.๑ ปฏิบัติงานในการเปmด-ปmด สํานักงาน 
 ๒.๒ ทําความสะอาดภายในและภายนอกสํานักงาน รวมท้ังบริเวณสิ่งแวดล�อมของสํานักงานให�สะอาด 
สวยงามเป@นระเบียบเรียบร�อย 
 ๒.๓ เดินหนังสือราชการในสํานักงาน 
 ๒.๔ จัดทําทะเบียนคุมการขออนุญาตใช�ห�องประชุม 
 ๒.๕ จัดบริการอาหารว)าง อาหารระหว)างการประชุม ช)วยเหลือดูแลความเรียบร�อยของห�องประชุม 
 ๒.๖ จัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษา แก�ไขข�อขัดข�องเล็ก ๆ น�อย ๆ ของเครื่อง
ดังกล)าว เพ่ืออํานวยความสะดวกแก)ราชการ 
 ๒.๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. อัตราค�าจ�าง ๖,๐๐๐ บาท/เดือน 
๖. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
 ได�รับคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าประถมศึกษาปJท่ี ๖ และ/หรือมีความรู� ความสามารถ และประสบการณ5การ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

รายละเอียดพนักงานจ�างเหมาบริการ 

 
๑. ตําแหน�ง/หน�าท่ี  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒. ขอบเขตงานจ�าง 
 ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป โดยปฏิบัติหน�าท่ีอย)างใดอย)างหนึ่งหรือหลายอย)าง เช)น งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ5 และแจกจ)าย
เอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข�อมูลสถิติ งานสัญญา หรือปฏิบัติงานเลขานุการ ประกอบด�วย 
 ๒.๑ ศึกษา รวบรวมข�อมูล สถิติ สรุปรายงาน สนับสนุนการบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานท่ี และงานสัญญาต)าง ๆ 
 ๒.๒ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ เช)น ร)าง โต�ตอบหนังสือ จัดพิมพ5หนังสือราชการ และเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง คัดแยกประเภทและจัดเก็บหนังสือราชการภายในและภายนอก ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส)ง ด�วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส5 เป@นต�น 
 ๒.๓ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการ เช)น สําเนาเอกสารหนังสือราชการ การแจ�งเวียนหนังสือราชการ และ
จัดส)งเอกสารหนังสือราชการทางไปรษณีย5 เป@นต�น 
 ๒.๔ ติดต)อประสานงานกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปเป@นไปด�วยความ
เรียบร�อย ถูกต�อง รวดเร็ว 
 ๒.๕ จัดเตรียม กลั่นกรองเรื่อง เตรียมการสําหรับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืน 
รวมท้ังติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของการบริหารงานของหน)วยงาน เพ่ือการ
รายงานและเป@นข�อมูลประกอบการพิจารณาของผู�บริหาร 
 ๒.๖ รวบรวมข�อมูล เอกสาร หนังสือ คําสั่ง กฎ ระเบียบ เป@นข�อมูลประกอบเป@นหลักฐานการปฏิบัติงาน
ของหน)วยงาน รวมท้ังจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข�องในรูปแบบไฟล5ลิเล็กทรอนิกส5 
 ๒.๗ ดําเนินการสแกนหนังสือ ประกาศ หนังสือแจ�งเวียนต)าง ๆ ให�เป@นไฟล5ลิเล็กทรอนิกส5และทําการ
เผยแพร)ในเว็บไซต5ของหน)วยงาน 
 ๒.๘ จัดทําบันทึกข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร5 
 ๒.๙ ดูแลการใช�ห�องประชุมของหน)วยงาน 
 ๒.๑๐ ตอบปeญหา ชี้แจง และให�คําแนะนําเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต�นแก)หน)วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องได�ทราบข�อมูล และเกิดความเข�าใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๒.๑๑ ในกรณีท่ีมีความจําเป@น ผู�ว)าจ�างอาจสั่งให�ผู�รับจ�างไปประชุมสัมมนาพ้ืนท่ีต)างจังหวัด เพ่ือประโยชน5
ของทางราชการ หรือไปติดต)อราชการยังหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยเบิกจ)ายตามระเบียบทางราชการ 
 ๒.๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. อัตราค�าจ�าง ๑๓,๓๐๐ บาท/เดือน 
 

 



๑๐ 
 

๔. คุณสมบัติผู�เสนอราคา 
๔.๑ กรณีผู�รับจ�างเป�นบุคคลธรรมดา 
 ๑. ต�องมีอายุไม
ต่ํากว
า ๒๐ ป>  
 ๒. ได�รับคุณวุฒิไม)ตํ่ากว)าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย)างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ และ/หรือมีความรู�  ความสามารถ และ
ประสบการณ5การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๓. ต�องมีความประพฤติเรียบร�อย บุคลิกภาพ มนุษย5สัมพันธ5ท่ีดี และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับ
ตําแหน)งท่ีรับผิดชอบ ไม)เป@นโรคต�องห�ามหรือเป@นอุปสรรคต)อการปฏิบัติงาน 
 ๔. ต�องไม)เคยต�องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว�นแต)คดีกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๕. ต�องไม)เป@นผู�เสพสุราเป@นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ 
 ๖. ไม)เป@นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม)สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไม)ไร�ความสามารถหรือจิตฟefนเฟgอนไม)
สมประกอบ 
 ๗. ไม)เป@นโรคร�ายแรง และต�องแต)งกายสุภาพเรียบร�อยขณะปฏิบัติงาน 
 ๘. มีความรู�เก่ียวกับงานพิมพ5เอกสารทางราชการ 
 ๙. มีความรู�และทักษะการใช�คอมพิวเตอร5และอินเทอร5เน็ต 
๔.๒ กรณีท่ีผู�รับจ�างเป@นนิติบุคคล จะต�องเป@นผู�ท่ีจดทะเบียนรับจ�างงานท่ีจ�าง และมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตาม                
ข�อ ๔.๑ เป@นผู�ปฏิบัติ 
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