
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ผลการคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกจิ BCG (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
................................................................ 

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชัย  ลงวันที ่ 25 เดือน กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 72 คน ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2565 ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกเสนอราคาจ้าง รวมจำนวนเงิน 2,592,000.00 บาท 
(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพิ ่มและภาษีอื ่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ความแจ้งแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล)
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังน้ี 

๑. ยกเลิกผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในข้อ ๒. ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวดัสงขลา ตามประกาศที่อ้างถึง 

๒. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดังนี ้

ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 

ประชาชนทั่วไป จำนวน 4 คน 
1. ชนชิต รัตนบรรเลง 
2. วรรณธิดา จันทวาท 
3. ชนัดดา เฉ่งไล ่
4. สกุลรัตน์ แก้วตาหวาน 

บัณฑิตจบใหม ่ จำนวน 4 คน 
1. จักรกฤษ วงษ์สนิท 
2. ฝนทิพย์  แก้วทัศน ์
3. ผกา แก้วก่อเก้ือ 
4. สุภาภรณ์ แก้วรุ่งเรือง 

รายชื่อสำรอง 
1. สิริรดา ทองรักษ ์

/ ทั้งนี.้.. 



ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) เข้ารายงานตัวเพื่อจ้างเหมาบริการ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยให้รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง 
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี อนึ่ง รายชื่อสำรองจะได้รับการเรียก
รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภทและตำบลนั้น มิได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา
จ้างตามระยะเวลาที่กำหนด 

ประกาศ ณ วันที ่2๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (แก้ไขเพิม่เติม) 

 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ยกเว้นรายชื่อสำรอง) รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกำหนดเวลารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างรายตำบล ดังนี้ 
 

  1.1 เวลา 09.00 – 10.30 น.  ตำบลชิงโคและตำบลรำแดง 
  1.2 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ตำบลปากรอและตำบลบางเขียด 
  1.3 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ตำบลวัดจันทร์และตำบลคูขุด 
  1.4 เวลา 14.30 – 16.30 น.  ตำบลโรง ตำบลเกาะสะบ้าและตำบลปากบาง 
 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้ารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ต้องมีผลการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้วยวิธีการ ATK ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง 

 

3. ผู้ผ่านการคดัเลือกจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 
 

 3.1 กรณผีู้ผา่นการคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป 
 

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 
  3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรอืสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ถ้าม)ี จำนวน ๒ ฉบับ 

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จำนวน 2 ฉบับ 

5. อากรแสตมป์ จำนวน 27 บาท 
6. ผู ้ที ่ได้รับคัดเลือกต้องดำเนินการพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภท 

ออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ในข้อ 4.) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
 

3.2 กรณผีู้ผา่นการคัดเลือกเป็นบัณฑิตจบใหม ่
 

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 
  3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรอืสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ 

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ที่ชื่อบัญชีตรงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จำนวน 2 ฉบับ 

5. อากรแสตมป์ จำนวน 45 บาท 
6. ผู ้ที ่ได้รับคัดเลือกต้องดำเนินการพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภท 

ออมทรัพย์ ที่ชือ่บัญชีตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ในข้อ 4.) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (แก้ไขเพิม่เติม) 

 
**หมายเหตุ** เหตุแห่งการยกเลิกผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในข้อ ๒. ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ตามประกาศที่อ้างถึง (ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 72 คน) และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
(แก้ไขเพิ ่มเติม) นั ้น เนื ่องด้วยการจัดรายชื ่อผิดพลาดและปรากฏรายชื ่อผู ้สมัครประเภทบัณฑิตจบใหม่  
ราย อรวรรณ บันน้ำเที่ยง ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการผิดพลาด  
จากการออกเอกสารประกาศฯ ฉบับดังกล่าว จึงได้ดำเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
บริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (แก้ไขเพิ่มเติม) 




