
 

 
ประกาศองคการตลาด   

เรื่อง การรบัสมคัรพนักงานจางเหมาเพือ่ปฏบิัตงิานขององคการตลาด 
---------------------------------------------------------- 

ดวย องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัตงิานขององคการตลาด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ตาํแหนงทีร่บัสมคัร 
  1.1 พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง นิติกร  จํานวน 2 อัตรา 

1.2 พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง นักการเงิน  จํานวน ๑ อัตรา       
ขอ 2. คุณสมบตัขิองผรูับจาง 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1 เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ      

แตไมเกิน 35 ป บริบูรณ 
2.1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูถูกทิ้งงานของทางราชการหรือ

หนวยงานของรัฐและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

2.1.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ณ วันที่
ประกาศนี้หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2.1.4 ไมไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย    
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและคุมกันเชนวานั้น 

2.1.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
2.1.6 ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริง 

หรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณีเกินหาป 

2.1.7 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเปนบุคคล 
ไรความสามารถหรือวิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรครายแรง 

2.1.8 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

2.1.9 ไมเคยเลิกจาง ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน 

2.1.10 ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน 
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2.1.11 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ตามรับธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2.1.12 ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.2.1 ตําแหนง นิติกร รายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดาน
กฎหมาย เอกสารแนบทายประกาศลําดับที่ 1 

2.2.2 ตําแหนง นักการเงิน รายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน       
ดานการเงิน เอกสารแนบทายประกาศลําดับที่ 2 

ขอ 3 ขอบเขตลักษณะของงาน 
3.1 ตําแหนง นิติกร รายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
เอกสารแนบทายประกาศลําดับที่ 1 

3.2 ตําแหนง นักการเงิน รายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดานการเงิน 
เอกสารแนบทายประกาศลําดับที่ 2 

ขอ 4. วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงานเปนไปตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการขององคการตลาดเอกสารแนบทาย
ประกาศลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 

ขอ 5. การรบัสมัคร 
 5.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ผูที่มีความประสงคจะสมัครจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององคการตลาด สามารถ
ยืนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบไดดวยตัวเองที่ฝายบริหารบุคคล องคการตลาด (สํานักงานใหญ) เลขที่ 
51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาราชการหมายเลข
โทรศัพท 02 024 9270 - 74 หรือยื่นทางไปรษณีย จาหนาซองถึงฝายบริหารบุคคล องคการตลาด 
(สํานักงานใหญ) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2564 จนถึง วันที ่17 กันยายน 2564  

5.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและรับรองความ

ถูกตอง พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสาร โดยผูสมัครรับรองความถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวทุกฉบับ ดังนี้ 
 (1) แบบฟอรมการรับสมัครขององคการตลาด จํานวน 1 ชุด 
 (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  จํานวน 2 รูป 
 (ไมเกิน 6 เดือน)ขนาด 1 นิ้ว      
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 (3) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือเอกสารแสดงผลการเรียน    จํานวน 1 ชุด 
 (4) สําเนาหนังสือรับรองการทํางาน (ถาม)ี                    จํานวน 1 ชุด 
 (5) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน           จํานวน 1 ชุด 
 (6) สําเนาหลักฐานทางทหาร (ถาม)ี จํานวน 1 ชุด 
 (7) ใบรับรองแพทยออกไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ชุด 
 และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม 
 (8) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) 

ขอ 6. หลกัเกณฑและสทิธใินการพจิารณา 
 องคการตลาดขอสงวนสิทธิในการพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครตาม
รายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : 
TOR) งานจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขององคการตลาด หากถูกตององคการตลาดจะพิจารณาจากความรู 
ความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดไวในดวยวิธีการ
สัมภาษณหรือการทดสอบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการตลาดกําหนด ณ ที่ทําการของ
องคการตลาด หรือสถานที่ที่องคการตลาดกําหนด หรือระบบการสัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 7. ประกาศรายชือ่ผสูมัครและมสีทิธสิอบ 
กําหนดประกาศรายชื่อผูสมัครและมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณพนักงานจางเหมาเพื่อ

ปฏิบัติงานขององคการตลาด ในวันจันทร ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ที่ทําการขององคการตลาดและทาง
เว็บไซตขององคการตลาด www.market-organization.or.th  

ขอ 8. กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ 
องคการตลาด จะดําเนินการสอบสัมภาษณ ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564    

ณ ที่ทําการขององคการตลาด 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
10170 หรือสถานที่ที่องคการตลาดกําหนด หรือระบบการสัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตั้งเวลา 09.00 
น. เปนตนไป 

ขอ 9. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาผานเกณฑการคัดเลือก ตองเปนผูผานการสอบสัมภาษณและที่ไดรับ

คะแนนและหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการคัดเลือกขององคการตลาดกําหนด 
 ขอ 10. การประกาศผลการคัดเลือก 

องคการตลาด จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของ
องคการตลาดภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ที่ทําการขององคการตลาดและทางเว็บไซตขององคการ
ตลาด www.market-organization.or.th  
 ขอ 11. ระยะเวลาการจางและการจายเงิน  

ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององคการตลาด จะตองปฏิบัติงาน
เปนระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจางรายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการขององคการตลาด
เอกสารแนบทายประกาศลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 
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 ขอ 12. การทําสญัญา 
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเขามาทําสัญญาตามที่กําหนดไวในขอบเขตงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) งานจางเหมาบริการขององคการตลาด
เอกสารแนบทายประกาศลําดบัที่ 1 และลําดับที่ 2 ภายในวันทีอ่งคการตลาดกําหนด 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายวิทยา  ทรัพยเย็น) 
                                                    รองผูอํานวยการองคการตลาด  ทําการแทน 

                                   ผูอํานวยการองคการตลาด  

ln



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การตลาด  
เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 

ลำดับที่ 1 

 

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) 

งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
---------------------------------------------- 

 1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น 

 ด้วยองค์การตลาดมีการดำเนินกิจการภายใต้วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ตามมาตรา 
6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การตลาด พ.ศ.2496 ซึ่งในการดำเนินกิจการขององค์การ
ตลาดนั้น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในทุกกรณีและจะต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมาย ประกอบกับปัจจุบันองค์การตลาดประสบปัญหา
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจหรืองานด้านกฎหมาย ทำให้การปฏิบัติงานประสบปัญหาไม่มี
ความคล่องตัว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้ายฝ่ายกฎหมายขององค์การตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การตลาดจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาบริการงานด้าน
กฎหมายเพ่ือปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (นิติกร) ขององค์การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับองค์การตลาด 

 2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจ้างเหมาบริการสำหรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่ง นิติกร ขององค์การตลาด  
ให้สามารถดำเนินกิจการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการภายใต้
วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การ
ตลาด พ.ศ.2496 

 3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  3.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ 
ปี บริบูรณ์ 

  3.1.2 ไม่เป็นผู้ท่ีถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลการส่ังให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
  3.1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันท่ีประกาศนี้
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  3.1.4 ไม่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำส่ังให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  3.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเปน็บุคคลล้มละลายทุจริต 
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  3.1.6 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริง หรือไม่ เวน้แต่
เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินหา้ปี 
  3.1.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเป็นบุคคลไร้
ความสามารถหรือวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคร้ายแรง 
  3.1.8 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคำส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดินเพราะ
ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
  3.1.9 ไม่เคยเลิกจ้าง ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน  
 3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน 
  3.1.11 เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  3.1.12 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
  3.2.2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงาน   
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์) 
 3.2.3 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักแรมในต่างจังหวัดได้ 

 3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์
สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 
  3.2.5 กรณีมีประสบการณ์ในตำแหน่งนิติกร หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

 4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 4.1 แบบฟอร์มการรับสมัครขององค์การตลาด     จำนวน 1 ชุด 

 4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ (ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 2 รูป 
  ขนาด 1 นิ้ว   
 4.3 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือเอกสารแสดงผลการเรียน   จำนวน 1 ชุด 
 4.4 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด 
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด 
 4.6 สำเนาหลักฐานทางทหารกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นเพศชาย  จำนวน 1 ชุด 
 4.7 ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม จำนวน 1 ชุด 
 4.8 สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 5. ขอบเขตและลักษณะของงาน 

 5.1 สนับสนุนหรือสืบค้นการพิจารณาข้อหารือ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็น
ทางกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การตลาด  
 5.2 การตรวจร่างและจัดทำคำส่ัง ประกาศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสัญญาทุก
ประเภทขององค์การตลาด  โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกีย่วข้อง  
 5.3 การตรวจสอบ สนับสนุนหรือสืบค้นเพ่ือจัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ
องค์การตลาดให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภารกิจขององค์การตลาด 
 5.5 การตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่าและการรับ
สภาพหนี้ของสำนักงานตลาดสาขา 
 5.6 สนับสนุนหรือสืบค้นเพ่ือการดำเนินคดีต่างๆ ขององค์การตลาด  
 5.7 การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา  
 5.8 สนับสนุนหรือสืบค้าข้อมูลเพื่อการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบวินัยพนักงานองค์การ
ตลาด  
 5.9 สนับสนุนหรือสืบค้าข้อมูลเพื่อการช้ีแจงเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การตลาดรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  
 5.10 สนับสนุนหรือสืบค้าข้อมูลเพ่ือการช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานภายนอก ซึ่งต้องมีการ
จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และข้อกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดทำคำช้ีแจง 
 5.11 ดำเนินกระบวนการด้านงานสารบัญท่ีเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของฝ่ายกฎหมาย 
 5.12 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีองค์การตลาดหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมายมอบหมาย 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 องค์การตลาดขอสงวนสิทธิในการพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 3 
เป็นลำดับแรก หากถูกต้ององค์การตลาดจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์              
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานด้านกฎหมายตามขอบเขตของงานท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือ
การทดสอบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การตลาดกำหนด ณ ท่ีทำการขององค์การตลาด
หรือสถานท่ีท่ีองค์การตลาดกำหนด 

 7. วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 7.1 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจำท่ี ฝ่ายกฎหมาย องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ หรือ
สถานนท่ีท่ีองค์การตลาดกำหนด 
 7.2 วันปฏิบัติงานปกต ิ

  วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ตามท่ีองค์การตลาดกำหนด 
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 7.3 เวลาปฏิบัติงานปกติ 

 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาพัก 12.00 - 13.00น.) โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ 
ช่ัวโมง รวมเวลาพักกลางวัน จำนวน ๑ ช่ัวโมง ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและกลับตาม
เวลาท่ีองค์การตลากกำหนดเพ่ือใหอ้งค์การตลาดสามารถตรวจสอบได้ 
 7.4 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามวัน เวลาและสถานท่ีปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้าง
จะต้องลาโดยแจ้งให้องค์การตลาดทราบล้วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ โดยใช้แบบการลาตามท่ี
องค์การตลาดกำหนด 

 8. วงเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณเป็นเงินจำนวน 360,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาท่ี
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว เป็นอัตราค่าจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา โดยแบ่งจ่ายค่าจ้าง
เป็นงวดๆ ละ 1 เดือนในอัตรางวดละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาท) ต่อคน  
 9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจ้าง 
 10. การส่งมอบงาน การจ่ายค่าจ้าง และการจ่ายค่าตอบแทน 

 10.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน  
 10.2 องค์การตลาดจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นิติกร เป็นงวด งวดละ 1 เดือน 
ในอัตรางวดละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน โดยจะจ่ายเม่ือผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบงานท่ีจ้างและตรวจรับงานท่ีจ้างปรากฏว่าถกูต้องครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว  
  ท้ังนี้ ในกรณีเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนหรือไม่เต็มปี
ปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเป็นรายวันเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 10.3 กรณีทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือนอก
สถานท่ีในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้รับจ้างมีได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหรือค่าทำงานนอกเวลางานปกติ หรือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  10.3.1 การปฏิบั ติ งานนอกสถาน ท่ี ท่ีองค์การตลาดกำหนดตามข้อ 7 .1  ใน
วันหยุดราชการให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
  10.3.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน
วันละ 4 ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ 62.50 บาท (หกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  
  10.3.3 การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายดังนี้ 
  (1) กรณีทำงานไม่เกิน 4 ช่ัวโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายวันละ 
250 บาท (สองร้อยหา้สิบบาทถ้วน)  
  (2) กรณทำงานต้ังแต่ 4 ช่ัวโมงเป็นต้นไปให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายวัน
ละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

/10.3.4 กรณีเดินทาง... 



 

 

-5- 
 

  10.3.4 กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
เฉพาะค่าเดินทางโดยรถสาธารณะตามท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นการเดินทางโดยเครื่องบินไม่สามรถเบิกจ่ายได้ 
และหากมีกรณีท่ีจำเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่าเช่าท่ีพักแรมได้ตามท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 800 บาท 
(แปดร้อยบาทถ้วน) 
  10.3.5 กรณีนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ไม่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  
  10.3.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกค่าเดินทางโดยรถรับจ้างบริการสาธารณะประเภท
แท็กซี่ (Taxi) ได้ 
 10.4 ผู้รับจ้างมีสิทธิเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาขององค์การตลาดเป็นไปตามตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำส่ังขององค์การตลาด 

 11. การหักค่าจ้าง 
 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามท่ีองค์การ
ตลาดกำหนดในวันใด องค์การตลาดจะหักเงินค่าจ้างท่ีจะจ่ายให้สำหรับเดือนนั้นๆ ตามจำนวนวัน หรือ
จำนวนช่ัวโมงท่ีขาดงานแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีจำนวนวันตามปฏิทินและหนึ่ง
วันมี 8 ช่ัวโมงทำงาน ดังนี้ 
 11.1 การหักค่าจ้างกรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสายหรือเลิกงานก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน 
30 นาทีต่อวัน หรือท้ังสองอย่างร่วมกันเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน ให้คิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง โดยเศษของช่ัวโมงให้
คิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง 
 11.2 การมาสายหรือเลิกปฏิบัติงานก่อนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาท่ีต้องปฏิบัติงานในวัน
หนึ่งๆ ถือว่าเป็นการหยุดงานหรือขาดงาน  
 11.3 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันทำการ นอกจากจะหักเงิน
ตามข้อ 11.1 แล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การตลาดปรับเป็นรายวันอีก ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด
ศูนย์หนึ่ง) ของค่าจ้างเหมาบริการ หรือไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันท่ีผู้รับจ้าง
ไม่มาปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนกว่าจะมาปฏิบัติงาน 

 12. ค่าปรับและการชำระค่าปรับ 

 12.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันที 

 12.2 ในกรณีท่ีองค์การตลาดไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การตลาด 
ดำเนินการดังนี้ 
  12.2.1 ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือบางส่วนตามท่ีองค์การตลาดเห็นสมควร 

  12.2.2 ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.10 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ต่อวัน ของราคา
งานจ้างท้ังหมด ท้ังนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างกระทำผิดผิด
เงื่อนไขข้อตกลงการจ้างข้อหนึ่งข้อใดจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึง
วันท่ีองค์การตลาดได้บอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว  
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  12.2.3 กรณีไม่มาปฏิบัติงานท้ังวัน ให้ปรับเป็นรายวันโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างท่ีจ่าย
เป็นรายเดือนและหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นคูณด้วยวันท่ีไม่มาปฏิบัติงาน (ตามมาตรา 193/6 วรรค
สาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าวันหนึ่งเดือนมี 30 วันเท่ากันทุกเดือน) 
  12.2.4 กรณีมาสายให้คิดค่าปรับเป็นรายช่ัวโมงโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างท่ีจ่ายเป็น
รายเดือน และหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น และหารด้วยจำนวนช่ัวโมงท่ีตกลงกันคูณด้วยช่ัวโมงท่ีมาสาย 
  12.2.5 เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้าหากมี) 
 12.3 ในกรณีท่ีองค์การตลาดได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างต้องยินยอมดังนี้ 
  9.3.1 ชำระค่าปรับและหรือค่าเสียหายอ่ืนใดท้ังส้ินให้แก่องค์การตลาด 
  9.3.2 ชำระค่าจ้างท่ีองค์การตลาดต้องไปจ้างรายอ่ืนมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างตาม
ข้อตกลงจ้างนี้เต็มจำนวนท่ีองค์การตลาดได้จ่ายไปจริง 
  9.3.3 ชำระค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี) การชำระค่าปรับค่าเสียหายดังกล่าวข้าวต้น ผู้รับ
จ้างต้องชำระให้แก่องค์การตลาดภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
องค์การตลาดหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การตลาด หรือผู้แทนขององค์การตลาด หากผู้รับจ้างไม่ชำระภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยเพ่ิมอีกต่างหาก ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่
วันท่ีพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างได้นำเงินมาชำระเต็มจำนวน 

 13. การบอกเลิกสัญญาจ้าง 
 13.1 การบอกเลิกสัญญาโดยองค์การตลาด 
 13.1.1 องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าองค์การตลาดเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้าง
ในระดับเดียวกันหรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้องค์การตลาด
จะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และ
ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีข้ึนระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยท่ีสุด 
 13.1.2 องค์การตลาดอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเม่ือใดก็ได้ว่า 
องค์การตลาดมีเจตนาท่ีจะระงับการทำงานท้ังหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีการ
บอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น 
หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เม่ือผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท่ีอาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยท่ีสุด 
 13.2 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง 
  13.2.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างมีเจตนาท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
ในสัญญาผู้รับจ้างต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้องค์การตลาดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทำ
การ โดยระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าองค์การตลาดเห็นว่าการบอกเลิก
สัญญาจ้างดังกล่าวมีเหตุอันสมควร และไม่ทำให้องค์การตลาดเสียหาย องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ 
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 13.3 สิทธิของคู่สัญญาเม่ือมีการบอกเลิกสัญญา 
  13.3.1 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.1.1 องค์การตลาดจะชำระค่าจ้างตาม
ส่วนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณต้ังแต่วันท่ีองค์การตลาดชำระค่าจ้างครั้งสุดท้าย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีเช่นนี้องค์การตลาดมีสิทธิริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) เต็มจำนวนหรือแต่
บางส่วนตามดุลยพินิจขององค์การตลาด 
  13.3.2 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.1.2 หรือข้อ 10.2 องค์การตลาดจะ
ชำระค่าจ้างตามส่วนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณต้ังแต่วันท่ีองค์การตลาดชำระ
ค่าจ้างครั้งสุดท้ายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้องค์การตลาดมีดุลยพินิจท่ีจะจ่ายคืนหลักประกัน
สัญญา (ถ้ามี) รวมท้ังค่าตอบแทนการทำงานท่ีจ้างนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าท่ีพักในการ
เดินทางไปทำงานท่ีจ้าง ซึ่งองค์การตลาดยังมิได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างด้วย 

 14. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

 รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ท่ีได้จากการจัดจ้าง เอกสารหลักฐาน ใบสำคัญต่างๆ หรือข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้ายกฎหมาย หรือการดำเนินงานท่ีจ้างขององค์การตลาดท้ังปวง ผู้รับจ้างจะต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แกบุ่คคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การตลาดและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์เพื่อบุคคลอ่ืน รวมท้ังต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นจากการทำงานขององค์การตลาด 

 15. การเปลี่ยนแปลงงาน 

 องค์การตลาดมีสิทธิท่ีจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมงานหรือลดงานจากขอบเขตงานเดิมได้ โดยไม่
ต้องยกเลิกสัญญา การเพ่ิมหรือลดงานนั้น ราคาท่ีเปล่ียนแปลงจะคิดราคาต่อหน่วยสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีท่ี
ไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดและตกลงราคากันใหม่  



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การตลาด 

เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 

ลำดับที่ 2 

         
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน  
------------------------------------------------------------ 

 

  ๑. ความเป็นมา 

   ด้วยฝ่ายการเงินมีภาระงานเกี่ยวกับการเงินขององค์การตลาดจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรของฝ่ายการเงินมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานประสบปัญหาไม่มีความคล่องตัว 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การตลาด
จึงต้องจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานด้านการเงินของฝ่ายการเงิน 

 ๒. วัตถุประสงค ์

  จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงานด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา  

 ๓. คุณสมบัติ 

  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   3.1.1 เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี 
บริบูรณ์ 

    3.1.2 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลการส่ังให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

   3.1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันท่ีประกาศนี้
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   3.1.4 ไม่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำส่ังให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   3.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

   3.1.6 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริง  หรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี 
   3.1.7 ไม่ เป็ น ผู้ มี กาย ทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิ บั ติหน้ า ท่ี ไ ด้  ห รือ เป็น บุคคล 

ไร้ความสามารถหรือวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคร้ายแรง 
   3.1.8 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคำส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ  แผ่นดินเพราะ
ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
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   3.1.9 ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน  
   3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือเอกชน 

   3.1.11 เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   3.1.12 กรณีเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินหรือการบัญชี 
   3.2.2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงาน  
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์) 
   3.2.3 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและค้างคืนต่างจังหวัดได้ 

   3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สำหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

   3.2.5 กรณี มีประสบการณ์ ด้านการเงิน  การบัญ ชี  หรือ มีประสบการณ์การทำงาน 

ในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

  4.1 แบบฟอร์มการรับสมัครขององค์การตลาด     จำนวน 1 ชุด 

  4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

  4.3 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือเอกสารแสดงผลการเรียน   จำนวน 1 ชุด 

  4.4 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)    จำนวน 1 ชุด 

  4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด 

  4.6 สำเนาหลักฐานทางทหารกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นเพศชาย  จำนวน 1 ชุด 

  4.7 ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม จำนวน 1 ชุด 

  4.8 สำเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

5. รายละเอียดของงาน 

 5.๑ บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย ข้าวสารและอาหารดิบ และยื่นภาษี (ภพ.30) ทุกวันท่ี 15 และ 

วันท่ี 30 ของทุกเดือน ให้กับกรมสรรพากร 

 5.2 ตรวจสอบเอกสารใบเบิกค่าข้าวสารและอาหารดิบเสนอหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

 5.3 รวบรวมและจัดเก็บใบสำคัญรับ 

 5.4 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีองค์การตลาด หรือตัวแทนขององค์การตลาด หรือหัวหน้าฝ่ายการเงิน
มอบหมาย 

 5.5 ปฏิบัติงานจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ช่ัวโมง รวมเวลาพักกลางวัน จำนวน ๑ ช่ัวโมง   
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 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

   องค์การตลาดขอสงวนสิทธิในการพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 3  
เป็นลำดับแรก หากถูกต้ององค์การตลาดจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานด้านการเงินหรือบัญชีตามขอบเขตของงานท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือการทดสอบ 

การปฏิบัติการ ณ ท่ีทำการขององค์การตลาดและตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การตลาดกำหนด  
 7. วัน เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน 

   7.1 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจำท่ี ฝ่ายการเงิน องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ หรือสถานท่ี 

ท่ีองค์การตลาดกำหนด 

   7.2 วันปฏิบัติงานปกติ 

   วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ตามท่ีองค์การตลาดกำหนด 

   7.3 เวลาปฏิบัติงานปกติ 

   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวลาพัก 12.00 - 13.00น.) โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ช่ัวโมง 
รวมเวลาพักกลางวัน จำนวน ๑ ช่ัวโมง ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกลงเวลามาทำงานและกลับตามเวลาท่ีองค์การตลาด
กำหนดเพ่ือใหอ้งค์การตลาดสามารถตรวจสอบได้ 

 7.4 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามวัน เวลาและสถานท่ีปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้าง
จะต้องลาโดยแจ้งให้องค์การตลาดทราบล้วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ โดยใช้แบบการลาตามท่ีองค์การตลาด
กำหนด   

8. วงเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณโครงการ เป็นเงินจำนวน 180,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 9. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจ้าง 
 10. การส่งมอบงาน การจ่ายค่าจ้าง และการจ่ายค่าตอบแทน 

   10.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน  
   10.2 องค์การตลาดจะจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน  
ในอัตรางวดละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน โดยจะจ่ายเม่ือผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้รับมอบงานท่ีจ้างและตรวจรับงานท่ีจ้างปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

   ท้ังนี้ ในกรณีเดือนแรกและเดือนสุดท้ายมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนหรือไม่เต็มปีปฏิทินให้คิด
ค่าจ้างเป็นรายวันเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
   10.3 กรณีทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือนอกสถานท่ี 
ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้รับจ้างมีได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหรือค่าทำงานนอกเวลางานปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    10.3.1 การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีท่ีองค์การตลาดกำหนดตามข้อ 7.1 ในวันหยุดราชการ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
    10.3.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 

วันละ 4 ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ 62.50 บาท (หกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  
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    10.3.3 การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายดังนี้ 
    (1) กรณีทำงานไม่ เกิน  4  ช่ัวโมง ให้ ได้รับค่าตอบแทน เหมาจ่ายวันละ  
250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
    (2) กรณีทำงานต้ังแต่ 4 ช่ัวโมง เป็นต้นไปให้ได้รับค่าตอบแทนเหมายจ่ายวันละ 
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
   10.3.4 กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
เฉพาะค่าเดินทางโดยรถสาธารณะตามท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นการเดินทางโดยเครื่องบินไม่สามรถเบิกจ่ายได้ และหากมี
กรณีท่ีจำเป็นต้องพักแรมให้เบิกค่าเช่าท่ีพักแรมได้ตามท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
   10.3.5 กรณีนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการเดินทางไปปฏิบั ติงานต่างจังหวัด  
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  
   10.3.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกค่าเดินทางโดยรถรับจ้างบริการสาธารณะประเภทแท็กซี่ 
(Taxi) ได้ 

  10.4 ผู้รับจ้างมีสิทธิเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา โดยมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาขององค์การตลาดเป็นไปตามตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำส่ังขององค์การตลาด 

 11. การหักค่าจ้าง 
   ในกรณีท่ีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามท่ีองค์การตลาด
กำหนดในวันใด องค์การตลาดจะหักเงินค่าจ้างท่ีจะจ่ายให้สำหรับเดือนนั้นๆ ตามจำนวนวัน หรือจำนวนช่ัวโมงท่ีขาด
งานแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีจำนวนวันตามปฏิทินและหนึ่งวันมี 8 ช่ัวโมงทำงาน ดังนี้ 
   11.1 การหักค่าจ้างกรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสายหรือเลิกงานก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน  
30 นาทีต่อวัน หรือท้ังสองอย่างร่วมกันเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน ให้คิดเป็นหนึ่งช่ัวโมง โดยเศษของช่ัวโมงให้คิดเป็น 

หนึ่งช่ัวโมง 
   11.2 การมาสายหรือเลิกปฏิบัติงานก่อนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาท่ีต้องปฏิบัติงานในวันหนึ่ง ๆ
ถือว่าเป็นการหยุดงานหรือขาดงาน  
   11.3 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันทำการ นอกจากจะหักเงินตาม
ข้อ 11.1 แล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การตลาดปรับเป็นรายวันอีก ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง)  
ของค่าจ้างเหมาบริการ หรือไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานเป็นต้นไป
จนกว่าจะมาปฏิบัติงาน 

 12. ค่าปรับและการชำระค่าปรับ 

   12.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที 

   12.2 ในกรณีท่ีองค์การตลาดไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้องค์การตลาด 
ดำเนินการดังนี้ 
    12.2.1 ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือบางส่วนตามท่ีองค์การตลาดเห็นสมควร 

    12.2.2 ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.10 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ต่อวัน ของราคางาน
จ้างท้ังหมด ท้ังนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างกระทำผิดผิดเงื่อนไขข้อตกลง
การจ้างข้อหนึ่งข้อใดจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อตกลงจ้างหรือจนถึงวันท่ีองค์การตลาดได้บอกเลิก
ข้อตกลงดังกล่าว  

 

/12.2.3กรณีไม่… 



-๕- 

 

    12.2.3 กรณีไม่มาปฏิบัติงานท้ังวัน ให้ปรับเป็นรายวันโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างท่ีจ่ายเป็น
รายเดือนและหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นคูณด้วยวันท่ีไม่มาปฏิบัติงาน (ตามมาตรา 193/6 วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าวันหนึ่งเดือนมี 30 วันเท่ากันทุกเดือน) 
    12.2.4 กรณีมาสายให้คิดค่าปรับเป็นรายช่ัวโมงโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างท่ีจ่ายเป็น
รายเดือน และหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น และหารด้วยจำนวนช่ัวโมงท่ีตกลงกันคูณด้วยช่ัวโมงท่ีมาสาย 

    12.2.5 เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้าหากมี) 
   12.3 ในกรณีท่ีองค์การตลาดได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องยินยอมดังนี้ 
    12.3.1 ชำระค่าปรับและหรือค่าเสียหายอ่ืนใดท้ังส้ินให้แก่องค์การตลาด 

    12.3.2 ชำระค่าจ้างท่ีองค์การตลาดต้องไปจ้างรายอ่ืนมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างตาม
ข้อตกลงจ้างนี้เต็มจำนวนท่ีองค์การตลาดได้จ่ายไปจริง 
    12.3.3 ชำระค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี ) การชำระค่าปรับค่าเสียหายดังกล่าวข้าวต้น  
ผู้รับจ้างต้องชำระให้แก่องค์การตลาดภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากองค์การตลาด
หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การตลาด หรือผู้แทนขององค์การตลาด หากผู้รับจ้างไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  
ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยเพ่ิมอีกต่างหาก ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันท่ีพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจนถึง
วันท่ีผู้รับจ้างได้นำเงินมาชำระเต็มจำนวน 

  13. การบอกเลิกสัญญาจ้าง  

   13.1 การบอกเลิกสัญญาโดยองค์การตลาด 

    13.1.1 องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าองค์การตลาดเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับ
เดียวกันหรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา และเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้องค์การตลาดจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้าง
เม่ือผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ท่ีอาจมีข้ึนระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยท่ีสุด 

    13.1.2 องค์การตลาดอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเม่ือใดก็ได้ว่ า 
องค์การตลาดมีเจตนาท่ีจะระงับการทำงานท้ังหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า
กำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เม่ือผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุด
ปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยท่ีสุด 

   13.2 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง 
    13.2.1 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างมีเจตนาท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ใน
สัญญาผู้รับจ้างต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้องค์การตลาดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยระบุรายละเอียด
ถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าองค์การตลาดเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวมีเหตุอันสมควร  
และไม่ทำให้องค์การตลาดเสียหาย องค์การตลาดมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

   13.3 สิทธิของคู่สัญญาเม่ือมีการบอกเลิกสัญญา 
    13.3.1 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.1.1 องค์การตลาดจะชำระค่าจ้างตามส่วน
ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณต้ังแต่วันท่ีองค์การตลาดชำระค่าจ้างครั้งสุดท้ายจนถึงวันบอกเลิก
สัญญา ในกรณีเช่นนี้องค์การตลาดมีสิทธิริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) เต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนตามดุลยพินิจของ
องค์การตลาด 

 

/13.3.2เม่ือมีการ… 



-๖- 

 

    13.3.2 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10.1.2 หรือข้อ 10.2 องค์การตลาดจะชำระ
ค่าจ้างตามส่วนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณต้ังแต่วันท่ีองค์การตลาดชำระค่าจ้างครั้งสุดท้าย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้องค์การตลาดมีดุลยพินิจท่ีจะจ่ายคืนหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) รวมท้ังค่าตอบแทน
การทำงานท่ีจ้างนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าท่ีพักในการเดินทางไปทำงานท่ีจ้าง ซึ่งองค์การตลาดยัง
มิได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างด้วย 

 14. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

   รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้จากการจัดจ้าง เอกสารหลักฐาน ใบสำคัญต่าง ๆ หรือข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี หรือการดำเนินงานท่ีจ้างขององค์การตลาดท้ังปวง ผู้รับจ้างจะต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การตลาดและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ส่วนตนหรือประโยชน์เพื่อบุคคลอ่ืน รวมท้ังต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทำงานขององค์การตลาด 

 15. การเปลี่ยนแปลงงาน 

  องค์การตลาดมีสิทธิท่ีจะทำการแก้ไขเพ่ิมเติมงานหรือลดงานจากขอบเขตงานเดิมได้ โดยไม่ต้อง
ยกเลิกสัญญา การเพิ่มหรือลดงานนั้น ราคาท่ีเปล่ียนแปลงจะคิดราคาต่อหน่วยสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีท่ีไม่มีราคาต่อหน่วย 

จะคิดและตกลงราคากันใหม่ 


