
 

 

 
 

 
                                 

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) 
*************************** 

 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่............กรกฎาคม....2565.......ระหว่าง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ   ต าแหน่ง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  
นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................เลขที่............หมู่ที่.............. 
ต าบล.................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด..............................................
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที.่.................................................... หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้   
 ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงาน  
ณ ต าบล..............................................อ าเภอ...................................................จังหวัด..............................................
ตั้งแต่เดือน......กรกฎาคม 2565  ถึงเดือน 30 กันยายน  2565  รวม  3  เดือน โดยมีรายละเอียดการจ้าง 
ด าเนินงานตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงที่ระบุในข้อ 2  
 ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้างนี้ 
  2.1 ผนวก 1  ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้าง  จ านวน 3 หน้า  
  ความใดในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างที่ขัดแย้งกับข้อความในข้อตกลงจ้างนี้  ให้ใช้ข้อความ  
ในข้อตกลงจ้างนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม  
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี ้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็น จ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  รวมทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงาน ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ของต าบลที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
   งวดที่  2 เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง  มอบงาน  
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงาน รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 
2565 
           /....การจ่ายเงิน 

ข้อตกลงประเภท   บัณฑิตจบใหม่      
เลขที ่   /2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
113 หมู่ที ่12  ต าบลเกาะแก้ว  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงจ้างนี้  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อธนาคาร ...........................................................................สาขา..................................................................... ........  
ชื่อบัญชี ......................................................................... ..... เลขที่บัญชี .................................................................... 
ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
 ข้อ 4 ผู้รับจ้างตกลงจะรับท างานตามที่ก าหนดในข้อตกลงจ้างตามข้อ 1 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2565 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท างานให้ แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนด หรือผู้รับจ้างท าผิด
ข้อตกลงจ้างข้อใดข้อ หนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกข้อตกลง จ้างนี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 
 ข้อ 5 ผู้รับจ้างจะต้องท างานด้วยความตั้งใจ ซ่ือสัตย์สุจริต รวมถึงต้องให้ความเคารพต่อผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้
มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย และการบริการที่ประทับใจด้วย หากมี การละเว้น
การปฏิบัติดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผู้ว่าจ้างที่ปรากฏต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกข้อตกลงจ้างนี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ได้ 
 ข้อ 6 ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้รับความเสียหาย 
หรือสูญหายโดยความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนั้น 
เว้นแต่ ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือสูญหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
 ข้อ 7 หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ ว่าจ้างมี
ส่วนผิดอยู่ด้วย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันรับผิด โดยพิจารณาถึงความผิดของแต่ละฝ่ายเป็นเกณฑ์ในการ ค านวณ
ค่าเสียหาย 
 ข้อ 8 ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ของ
ผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 ข้อ 9 ผู้รับจ้างสามารถบอกเลิกข้อตกลงจ้างฉบับนี้ก่อนครบก าหนดตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ได้ 
หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้และประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงจ้าง โดยไม่ประสงค์จะรับจ้างต่อไป แต่ต้องบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะมีการหยุดปฏิบัติงาน 
 ข้อ 10 เมื่อข้อตกลงจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง โดยคิดเฉลี่ย
ตามจ านวนวันที่จ้างในงวดที่สิ้นสุดข้อตกลงจ้าง ถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวันเปิดท าการของทาง
ราชการ 
 ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้างทันที หากผู้ว่าจ้าง
มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ 
ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้างมีสิทธิคิดค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมด  
(แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้
ด าเนินการตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกข้อตกลงจ้างตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้าหากม)ีด้วย 
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 ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 13 การว่าจ้างตามข้อตกลงจ้างนี้  ไม่ท าให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมี 
ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
 ข้อตกลงจ้างนี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลง 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

 
 

 (ลงชื่อ)............................................................ผู้ว่าจ้าง 
                ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ 

                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

      (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับจ้าง 
 

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

                         (ลงชื่อ)............................................... ..................พยานผู้รับจ้าง 
 

        (.........................................................................) 
 
                         (ลงชื่อ)....................................................................พยานอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าต าบล 
 

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



 

 

ผนวก 1 
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
 
1. ความเป็นมา 
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว .) ได้ด าเนินโครงการโครงการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ
ด้าน BCG ในพ้ืนที่ โดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ไปขับเคลื่อนทั้งในภาค
การผลิตและบริการในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพ่ิมและรักษา ระดับการจ้างงานของบัณฑิต
ที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 
ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่ 
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2) เพื่อเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 
 3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
BCG 
 4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมใน ทุก
พ้ืนที่ของประเทศ 
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) คุณสมบัติทั่วไป  
   เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด เช่น  
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  (2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง  
   เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด เช่น  
   1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
โรคที่ ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 
   3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 



 

 

   6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงาน อ่ืนของรัฐ 
   9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
   10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ 
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 (3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถท่ีตรงต่อ 
ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและ ภาคเอกชน 
และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
  2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นท่ี เป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงานหรือ 
ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ จ้าง
งาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
  3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 
 4.1 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ต าบล .................... อ าเภอ........................จังหวัด ........................... 
 4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
  1. การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่อย่างยั่งยืนสนับสนุนการพัฒนา 
ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาทิเช่น 
  - ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา ส่งเสริม และ 
ผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนที่ 
  - ร่วมศึกษา วิเคราะห์ สินค้าและบริการของชุมชนที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน 
  - ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า เพ่ือให้ 
สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง 
   - ร่วมออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / off-line และท้ังในและ 
ต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา U2T Market Place Platform เพ่ือเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ชุมชน
ที่ได้รับการส่งเริมผลักดันในโครงการ 
  - ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ 
 



 

 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชุน ขนาดใหญ่ 
(Thailand Community Big Data : TCD) ในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน 
  - การจัดท าข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
  - การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
  - การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ของต าบลที่รับผิดชอบ  
  - มอบงานการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG  
 5. ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 
6. อัตราค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
 6.1 อัตราค่าจ้าง 
  - บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ 
  - ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพ้ืนที่ ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ 
 6.2 การจ่ายค่าจ้าง 
 ก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงาน ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ของต าบลที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20กรกฎาคม 2565 
 งวดที่  2 เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงาน  
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงาน รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและผลักดัน BCG ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  

พร้อมน าเอกสารตัวจริงและเอกสารรับรองส าเนา ดังนี้ 
 เอกสารและหลักฐานแนบสัญญาจ้าง 
    1. บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี (ผู้ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2560 เป็นต้นไป) 
 1) ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา จ านวน 2 ชุด 
 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
 4) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (จ านวน 2 รูป) 
 5) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทย
โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและบัญชีมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ฉบับ 
 
    2. ประชาชน 
 1) หนังสือหรือเอกสารรับรองจากผู้น าชุมชน ประธานชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้
รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้
การช่วยเหลืออยู่ 
 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
 4) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (จ านวน 2 รูป) 
 5) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทย
โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและบัญชีมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ฉบับ 
 
หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทยโดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้เรียบร้อย เนื่องจากระบบจะท าการเบิกจ่าย โดยผ่านหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั้น 

 
 

*ข้อส าคัญในการเขียนสัญญา* 
1.ไม่มีการใช้น ายาลบค าผิด ไม่เขียนซ้ า ไม่ขีดฆ่าข้อความ  
2.ใช้ปากกาน้ าเงินเท่านั้น  
3.ถ้าเขียนผิดให้เปลี่ยนใหม่ 
4.การเขียนสัญญาต้องเรียบร้อยที่สุด 

 


