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ข้อตกลงการจ้าง  
โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประเภท ประชาชน 

 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ 8 ต ำบลนำวุ้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ
วันที่ ……………................………………. ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พจนำรถ  บัวเขียว
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
.........................................................................ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ............................................ .......         
อยู่บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่..............................ถนน……………………………………………ซอย…………………………………....
ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด....................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์..................................... ................ปรำกฎตำมส ำเนำเอกสำรแนบท้อยข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้
เรียกว่ำ  “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง   

ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน......................................................................       

ณ .............................................................มีก ำหนดระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่ วันที่…….....…เดือน……......……......พ.ศ. ............... 
ถึงวันที่ …………… เดือน ……........…………………………..พ.ศ. ..................... รวม..................เดือน โดยมีรำยละเอียดกำรจ้ำง
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงที่ระบุในข้อ 2  

ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะเป็นผู้จัดหำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เพื่อผู้รับจ้ำงใช้ในงำนจ้ำงตำมข้อตกลงนี้ 
ข้อ 2 เอกสำรแนบทำ้ยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลงจ้ำงนี้ 

2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเงื่อนไขกำรจำ้ง   จ ำนวน  6 หน้ำ 
 ข้อควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงกำรจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้  ให้ใช้ข้อควำมใน

ข้อตกลงจ้ำงนีบ้ังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบทำ้ยข้อตกลงจำ้งขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำ้งจะต้องปฏิบัติตำมค ำวนิิจฉัยของผู้
ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ โดยผู้รบัจ้ำงไม่มีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น  

ข้อ 3 ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องลงบันทึกเวลำปฏิบัติงำนพร้อมบันทึกรำยละเอียด
งำนที่ปฏิบัติงำนในแต่ละวัน ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงำนแทนในวันนั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำง เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และ
จะต้องไม่เอำงำนทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่งซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับหรือผู้แทนของผู้
ว่ำจ้ำงมีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงำน เพื่อให้เป็นไปตำมข้อตกลงและมีอ ำนำจที่จะสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัด
ทอนภำระงำนตำมข้อตกลงนี้ได้  

เลขที.่............................................ 
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ข้อ 4  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ……………………………………..  ถึงวันที่      
30  กันยายน พ.ศ. 2565 ในอัตรำค่ำจ้ำงงวดหรือเดือนละ 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บำท (สองหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นงวด ๆ รวมทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1 เป็นเงินจ ำนวน 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน ดังนี้ 
- ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร   ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวันที่ 10 กรกฎำคม 

2565 
- แผนธุรกิจสินค้ำ/บริกำร และจัดท ำข้อมูล TCD ในระบบ ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวันที่ 20 

กรกฎำคม 2565 
 งวดที่ 2 เป็นเงินจ ำนวน 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน ดังนี้ 

   - แผนพัฒนำสนิค้ำ/บริกำร  ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวนัที่ 10  สิงหำคม  2565 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร แผนพัฒนำสินค้ำ/บริกำร รำยงำนผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูล TCD ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวันที่ 20 สิงหำคม 2565 
  งวดสุดท้าย เป็นเงินจ ำนวน 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน ดังนี้ 
   - แผนน ำสนิค้ำ/บริกำรออกสู่ตลำด ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวนัที่ 10 กันยำยน 2565 

- รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/บริกำร รำยงำนผลกำรใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูล TCD 
ส่งมอบงำนในระบบไม่เกินวันที่ 15 กันยำยน 2565 

 กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้รับจ้ำง        
ชื่อธนำคำร...................................................สำขำ................................................ชื่อบัญชี...............................................................
เลขที่บัญชี.......................................................ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นผู้รับภำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับกำร
โอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 

หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทินให้คิดค่ำจ้ำงเป็นรำยวันเฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน 
โดยค ำนวณจำกจ ำนวนวันที่ได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดคูณด้วยค่ำจ้ำง และหำรด้วยจ ำนวนวันทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ วันที่ได้
ปฏิบัติงำนรวมถึงวันหยุดประจ ำสัปดำห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย  

ข้อ 5 ผู้รับจ้ำงตกลงจะรับปฏิบัติงำนงำนตำมที่ก ำหนดในข้อตกลงกำรจ้ำงตำมข้อ 1 ให้เสร็จสิ้นภำยในก ำหนด
.......................วัน นับแต่วนัท ำข้อตกลงนี้ ซึ่งตรงกับ วันที่ ............เดือน...................................พ.ศ. ................................ 
ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้ว
เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ หรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกินกว่ำก ำหนด หรือผู้รับจ้ำงท ำผิดข้อตกลงจ้ำงข้อใดข้อหนึ่ง       
หรือตกเป็นผู้ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้ อตกลงกำรจ้ำงนี้ได้    
และมีสิทธิจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยใหม่เข้ำปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงให้ลุล่วงไปด้วย 

ข้อ 6 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงต้องให้ควำมเคำรพต่อผู้ว่ำจ้ำง รวมทั้งผู้มำ
ติดต่อหรือใช้บริกำรของผู้ว่ำจ้ำงด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย และกำรบริกำรที่ประทับใจด้วย หำกมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
ดังกล่ำวจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ภำพพจน์ของผู้ว่ำจ้ำงที่ปรำกฎต่อสำธำรณะ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลง
กำรจ้ำงนี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
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ข้อ 7 ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง หรือทรัพย์สินที่ผู้ว่ำจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบได้รับควำมเสียหำยหรือสูญ
หำยโดยควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยนั้น เว้นแต่ ผู้รับจ้ำงจะ
พิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยหรือสูญหำยนั้น เกิดจำกเหตุสุดวิสัย 

ข้อ 8 หำกเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำยของทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นเพรำะผู้ว่ำจ้ำงมีส่วนผิด
อยู่ด้วย ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมกันรับผิด โดยพิจำรณำถึงควำมผิดของแต่ละฝ่ำยเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวนค่ำเสียหำย 

ข้อ 9 ในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติงำนตำม
ข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือนของเดือนนั้น ๆ เป็นรำยวัน ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน โดยค ำนวณ
จำกจ ำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดคูณด้วยค่ำจ้ำงและหำรด้วยจ ำนวนวันทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ วันที่ไม่ได้
ปฏิบัติงำนไม่รวมถึงวันหยุดประจ ำสัปดำห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำน ดังกล่ำวเกินกว่ำ 5 วัน
ท ำกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงกำรจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิก
ข้อตกลงกำรจ้ำงได้ทันที และหำกควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้น เนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ
เรียกร้องคำ่เสียหำยได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 10 ในระหว่ำงปฏิบัติงำน ถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน   
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดในบรรดำควำมเสียหำยที่ได้กระท ำขึ้นนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้น 

ข้อ 11 ผู้รับจ้ำงสำมำรถบอกเลิกข้อตกลงกำรจ้ำงฉบับนี้ก่อนครบก ำหนดตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1     
ได้ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ และประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงจ้ำงโดยไม่ประสงค์จะรับจ้ำงต่อไป แต่ต้องบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้กับผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนที่จะมีกำรหยุดปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

ข้อ 12 เมื่อข้อตกลงกำรจ้ำงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง โดยคิดเฉลี่ยตำม
จ ำนวนวันที่จ้ำงในงวดที่สิ้นสุดข้อตกลงจ้ำง ถึงวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นวันเปิดท ำกำรของทำงรำชกำร 

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที หำกผู้ว่ำจ้ำงมิได้ใช้
สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร 
และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 
บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงกำรจ้ำง จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงกำรจ้ำงหรือจนถึง
วันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ตลอดจนค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำงที่จะพิจำรณำ
ตำมที่เห็นสมควร 

ข้อ 15  เหตุแห่งข้อตกลงกำรจ้ำงสิ้นสุด  
(1) ครบระยะเวลำตำมข้อตกลงกำรจ้ำง 
(2) เมื่อผู้ว่ำจ้ำงรับรู้ภำยหลังว่ำผู้รับจ้ำงขำดซึ่งคุณสมบัติตำมเงื่อนไขกำรจ้ำง 

 (3) ผู้รับจ้ำงเสียชีวิต 
 (4) ผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนข้อตกลงนี้หรือท ำให้ผู้ว่ำจ้ำงได้รับควำมเสียหำยหรืออำจจะก่อให้เกิดควำม  เสียหำย

อย่ำงร้ำยแรง 
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(5) กำรสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนของโครงกำรตำมค ำสั่งของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือผู้ว่ำจ้ำง เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรได้รับผลกระทบด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำมจนไม่อำจจะด ำเนินโครงกำร
ต่อไปได้  

 (6) ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกข้อตกลงกำรจ้ำงตำมข้อ 13 ของข้อตกลงนี้  
ข้อ 16 กำรว่ำจ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมี

ควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม 
ข้อ 17 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับภำระค่ำภำษีอำกร และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกข้อตกลงนี้ทั้งสิ้น  

ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมใน

ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงช่ือ).......................................................................ผู้ว่าจ้าง 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พจนำรถ บัวเขียว)  
      รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

 
(ลงช่ือ).....................................................................ผูร้ับจ้าง 

(...............................................................................) 

 

(ลงช่ือ)........................................................................พยาน 

(………….…………………….………..............…………………) 

 

(ลงช่ือ)........................................................................พยาน  
     (.................…………………………..……………….............…) 
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ผนวก 1 เอกสารแนบท้ายข้อตกลงการจ้าง 
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1. ความเป็นมา 

 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ โดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
ในสถาบันอุดมศึกษาไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจ เพ่ิมและรักษาระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง

การพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาพการผลิตและบริการด้าน 
BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2.2 เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ 
 2.3 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
 2.4 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ 

3. คุณสมบัตขิองผูร้ับจ้าง  

3.1 ผู้สมัตรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1) คุณสมบัติทั่วไป 

      เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด เช่น 
(1) สัญชาติไทย 
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2) ลักษณะท่ีไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 
  เป็นไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด เช่น 
  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
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  (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่
ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
  (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ผ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(1)  บัณฑิตจบใหม่  เป็นบัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา      
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจาก
ภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

(2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของ
ภาครัฐและเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

(3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 
 4.1 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ จ านวน 24 ต าบล ดังนี้ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 1. ช่องสะแก 

แก่งกระจาน 
 
 
 
 

2. ป่าเด็ง 
3. วังจันทร์ 
4. แก่งกระจาน 
5. สองพ่ีน้อง 
6. ห้วยแม่เพรียง 
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เขาย้อย 7. ห้วยท่าช้าง 
8. ทับคาง 
9. บางเค็ม 

ชะอ า 10. บางเก่า 
11. ดอนขุนห้วย 
12. นายาง 

ท่ายาง 13. บ้านในดง 
14. ท่าไม้รวก 
15. ยางหย่อง 

บ้านลาด 16. ไร่สะท้อน 
17. ท่าเสน 
18. หนองกะปุ 
19. ห้วยข้อง 
20. ห้วยลึก 

หนองหญ้าปล้อง 21. ท่าตะคร้อ 
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

กุยบุรี 22. หาดขาม 
ทับสะแก 23. เขาล้าน 
บางสะพาน 24. ทองมงคล 

 
4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
 1) การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
 สนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่

ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาทิเช่น 
 - ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา 

ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที ่
 - ร่วมศึกษา วิเคราะห์ สินค้าและบริการของชุมชนที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน 
 - ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า 
เพ่ือให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่านสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่าง
กว้างขวาง 

 - ร่วมออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้า ทั้ งแบบ online/ off-line ทั้งใน
และต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา U2T Market Place Platform เพ่ือเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมผลักดันในโครงการ 
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 2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่ 

     ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน 
  - การจัดท าข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
  - การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
  - การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน 
 3) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งาน 

 

ประเภทผู้
จ้างงาน 

จ านวนคน 
: ต าบล 

เดิม/ใหม่ 

รายละเอียดงานตามงวดงาน 
งวดที่ 1  

(กรกฎาคม 2565) 
งวดที่ 2  

(สิงหาคม 2565) 
 งวดที่ 3  

(กันยายน 2565) 
1.งานพัฒนา 
ส่งเสริม และ
ผลักดันเศรษฐ        
กิจ BCG ของ
ต าบล  

บัณฑิต  3/3 1. จัดท าข้อเสนอโครงการ
พัฒนาสินค้า/บริการ  
- ส ารวจพ้ืนท่ี/ทบทวน
ข้อมูล ศึกษาศักยภาพ
สินค้า/บริการ เพื่อการ
พัฒนา 
- น าข้อมูลจัดท าข้อเสนอ
โครงการพัฒนาสินค้า/
บริการ (แบบฟอร์ม C-01)  
2. จัดท าแผนธุรกิจสินค้า/
บริการ(แบบฟอร์ม C-02)  
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การท าแผนธุรกจิ 
-คัดเลือกสินค้า/บริการ ท่ี
จะพัฒนา 
-จัดท าแผนธุรกิจสินค้า/
บริการ 
-เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน 
Hackathon (หรือตามที่ 
สป.อว. ก าหนด) 

1. รายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
- กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม 
ผลิตภณัฑ์/บริการ ใน
รูปแบบ BCG อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/ต าบล เช่น  
กิจกรรมพัฒนาสินค้าให้
เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า
และบริการ กิจกรรม
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่น 
2. เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน 
Hackathon ตามที่ สป.อว. 
ก าหนด 

1. น าสินค้า/บริการ
ออกสู่ตลาด 
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การจ าหน่ายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน ์
- แผนน าสินค้า/บริการ
ออกสู่ตลาด  
(C-05) 
- น าสินค้าจ าหน่ายตาม
แพลตฟอร์มที่วางแผน 
- จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาสินค้าและบริการ 
(C-04) 
2. รายงานฉบับสมบรูณ์ 
การจ าหน่ายสินค้า/
บริการ (C-06) 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน 
Hackathon ตามที่ 
สป.อว. ก าหนด 
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งาน 

 

ประเภทผู้
จ้างงาน 

จ านวนคน 
: ต าบล 
เดิม/ใหม่ 

รายละเอียดงานตามงวดงาน 
งวดที่ 1  

(กรกฎาคม 2565) 
งวดที่ 2  

(สิงหาคม 2565) 
 งวดที่ 3  

(กันยายน 2565) 
2.  งานวิเคราะห์ 
ข้อมูล (Data 
Analytics) และ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลชุมชน
ขนาดใหญ่ 
(Thailand 
Community 
Big Data : 
TCD) 

บัณฑิต 1/2 1.จัดท าข้อมูล TCD ใน
ระบบ 
 
 

1.รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูล TCD   
- ปรับปรุงและพัฒนา 
Platform ให้ตอบสนองการ
ใช้ประโยชน์ในหลากหลาย
มิติ  
- ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล TCD  

1. รายงานผลการใช้
ประโยชน์จากข้อมลู 
TCD   
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5. ระยะเวลาการจ้าง 

ตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 
 

6. อัตราค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
 6.1 อัตราค่าจ้าง 
 1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ 
 2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ 
 6.2 การจ่ายค่าจ้าง 
  ประเภทบัณฑิต 
  ก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1 เป็นเงินจ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนี้ 
- ข้อเสนอโครงการพัฒนาสินค้า/บริการ   ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม

2565 
 - แผนธุรกิจสินค้า/บริการ และจัดท าข้อมูล TCD ในระบบ ส่งมอบงานในระบบไม่เกิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
 งวดที่ 2 เป็นเงินจ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนี้ 
 - แผนพัฒนาสินค้า/บริการ  ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 10  สิงหาคม  2565 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาสินค้า/บริการ แผนพัฒนาสินค้า/บริการ รายงานผล  
  การวิเคราะห์ข้อมูล TCD ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

 งวดสุดท้าย เป็นเงินจ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน 
ดังนี้ 
       - แผนน าสินค้า/บริการออกสู่ตลาด ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2565 
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            - รายงานฉบับสมบูรณ์ การจ าหน่ายสินค้า/บริการ รายงานผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูล   
                            TCD ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2565 
 ประเภทประชาชน 
 งวดที่ 1 เป็นเงินจ านวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนี้ 

- ข้อเสนอโครงการพัฒนาสินค้า/บริการ   ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 
- แผนธุรกิจสินค้า/บริการ และจัดท าข้อมูล TCD ในระบบ ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 20 

กรกฎาคม 2565 
งวดที่ 2 เป็นเงินจ านวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนี้ 

 - แผนพัฒนาสนิค้า/บริการ  ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวนัที่ 10  สิงหาคม  2565 
 - รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาสินค้า/บริการ แผนพัฒนาสินค้า/บริการ รายงานผลการ 
   วิเคราะห์ข้อมูล TCD ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
 งวดสุดท้าย เป็นเงินจ านวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนี้ 
  - แผนน าสินค้า/บริการออกสู่ตลาด ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2565 
  - รายงานฉบับสมบูรณ์ การจ าหน่ายสินค้า/บริการ รายงานผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูล TCD  
    ส่งมอบงานในระบบไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2565 

 6.3 การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน 
  1) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ผู้
ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก าหนด 
  2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนประจ าเดือนไม่เกินวันสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 ตามวิธีการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  3) ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างพร้อมหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับตามก าหนดด้วยวิธีการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
   
 


