
 
 

 
 
 

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 
เรื่อง  การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

************************************** 

  ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
จังหวัดล าพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์               
มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง ๑๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 
  ๑.  ชื่อต ำแหน่ง  (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศ) 
 ๑. ต าแหน่ง นักพัฒนาสังคม อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท จ านวน ๓ อัตรา 
 ๒. ต าแหน่ง นักปฏิบัติโสตทัศนศึกษา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท  
     จ านวน ๑ อัตรา 
 ๓. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๒,๐๐๐.- บาท  
     จ านวน ๑ อัตรา 
 ๔. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท จ านวน ๒ อัตรา 
 ๕. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท  
     จ านวน ๑ อัตรา 
 ๖. ต าแหน่ง แม่ครัว อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท จ านวน ๓ อัตรา 
 ๗. ต าแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท  
     จ านวน ๑ อัตรา 
 ๘. ต าแหน่ง แม่บ้าน อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑ อัตรา 
 ๙. ต าแหน่ง คนสวน อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท จ านวน ๑ อัตรา 
 ๑๐. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  
       จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง   
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี และอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ส าหรับต าแหน่งที่ ๑ - ๖ 
และเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปี และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ส าหรับต าแหน่งที่ ๗ - ๑๐ 
  (๓) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท 
  (๔) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง  เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏ
อาการท่ีรังเกียจแก่สังคม วัณโรคระยะอันตรายและโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (๕) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง                  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น           
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๗)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย 
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง, ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๓.  กำรยื่นใบเสนอรำคำ 
  ๓.๑  วัน  เวลำ  และสถำนที่ยื่นใบเสนอรำคำ 
          ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคา ยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
จังหวัดล าพูน เลขท่ี ๒๗๙ หมู่ที่ ๙ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในวันและเวลาราชการ   
     ๓.๒  เอกสำรประกอบกำรยื่นเสนอรำคำ 
   (๑ )  รูปถ่ ายหน้ าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๒ นิ้ ว               
จ านวน ๓ รูป 
   (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร แสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าผู้ยื่นใบเสนอราคาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในงานที่จะปฏิบัติ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)          
ในเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
   ทั้ งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้ ยื่น ใบเสนอราคาเขียนค ารับรองว่ า               
“ส าเนาถูกต้อง”และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๔.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ   
จังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน และ www.dwf๗๒.go.th 

 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
   วิธีสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน โดยประเมินจากความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม   
ประวัติการท างาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่                        
เช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ โดยพิจารณา จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาอบรมฯลฯ (ในวันที่ ๓ ตุลำคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน  

 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ   
จังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบเสนอราคาท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจ้างในวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน 
และ www.dwf๗๒.go.th   
 

http://www.dwf72.go.th/
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     ผู้ยื่นใบเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการจ้าง จะต้องท าสัญญาและ
ข้อตกลงในการจ้างเหมากับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
จังหวัดล าพูน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐     
       

 
 

  (นางสาวจารุวรินทร์   ธนาชนะสิทธิ์) 
                    ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

                                        เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน  


