
 
 
 

 
ประกาศจัดจางเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจาง) 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ดวยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความ
ประสงคจะจัดจางเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 งาน  
(วุฒิปริญญาตรี) ดังมีรายละเอียดการจางเอกชนดําเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ 

 
ผูสนใจ สามารถ ติดตอยื่นขอเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาดวยตนเอง  

ณ สวนพัฒนายุทธศาสตรและแผนสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกลา ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ตั้งแตวันที่ 6-19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) โดยมีกําหนดสอบ
สัมภาษณในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หองประชุมสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ชั้น 5 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 
6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และแจงผลผูไดรับการคัดเลือกทางโทรศัพทโดยตรง ทั้งนี้ ผูสนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2333 3856 ในเวลาราชการ (08.30-
16.30 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 
 

การจางเหมาบริการเอกชนดําเนินงาน (รับสมัครลูกจาง) 
ภายใตกิจกรรม การจัดทํานโยบายและแผนดาน วทน. ของ วท. และ สป.  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*********** 

 
1. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
 1.1  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

1.2  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยสามารถใชโปรแกรม Microsoft office 
(word, excel, power point) E-mail และ internet โดยสามารถสืบคนขอมูล พิมพและบันทึกขอมูลเอกสารไดดี 

1.3  มีความสามารถในการวิเคราะห ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการขอมูลและ
การสื่อสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี 
 1.4  เปนผูมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีจาง 

 
2. หลักฐานที่ยื่นประกอบใบเสนอราคา 

2.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน ๑ รูป (สําหรับติดใบสมัคร)  
2.2 สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ชุด  
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
2.5 สําเนาหลักฐานการเกณฑทหารและหรือไดรับยกเวน กรณีเปนผูสมัครเพศชาย จํานวน ๑ ฉบับ 
2.6 สําเนาหลักฐานอื่น (ถาม)ี 

 
3. ขอบเขตรายละเอียดของงาน 

3.1 ติดตอประสานหนวยงานทั้งในและนอกสังกัด วท. และ สป.  รวบรวมและจัดทําขอมูล
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานนโยบาย แผน และงบประมาณ 

3.2 จัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบวาระในการประชุมคณะทํางานรางแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ สป.วท.  การประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ สป.วท. การ
ประชุมดานงบประมาณ และการประชุมอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3 จัดเตรียมการประชุม ไดแก จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการจัดประชุม สัญญาการยืมเงิน 
จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานยืนยันการประชุม จัดทําใบเซ็นชื่อ สําเนาเอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุมและแจงเวียนหนวยงาน ประสานงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่จัดประชุม 

3.4 ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และ พ.ศ. 2563 ของ สป.วท.  และคําของบประมาณ ประจําป 2563 

3.5 จัดทําแบบสอบถาม แบบประเมินผลตามที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหและประมวลผล 
สรุปขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
  3.6 สรุปรายชื่อผูเขาประชุม คาใชจายในการจัดประชุม 
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4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ผูรับจางตองมาหรือจัดหาผูแทนที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาที่ตกลงจางมาปฏิบัติงานทุกวันที่
สํานักงานเปดทําการไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอวัน ทัง้นี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
  
5. ระยะเวลาสงมอบงาน 
  สงมอบงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน/ชิ้นงาน) ตามรายละเอียดขอ 4 ทุกวันที่ 16 ของ
เดือนตอผูควบคุมงาน (ตามตารางสงมอบงานที่แนบ) 
 
6. วงเงินในการจัดหา 
  จํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) จากงบดําเนินงาน คาใชจายเพื่อ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
7. อื่นๆ 

7.๑ หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานไดในวันปฏิบัติงานที่กําหนด ผูรับจางจะตองถูกปรับ
ในอัตรารายวัน รอยละ ๐.๑๐ ของวงเงินคาจางทั้งหมด แตตองไมนอยกวา ๑๐๐ บาทตอวัน 

7.๒ วงเงินจางของผูรับจางไดครอบคลุมคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแลว 
7.3 ในกรณีที่ตองเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่รับจาง ใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง 

คาที่พัก คาอาหาร ไดในอัตราเดียวกันกับทางราชการ 
7.4 ในกรณีที่ผูรับจางมีความประสงคขอลาออกจากงาน (ยกเลิกสัญญาจาง) จะตองแจง

ผูตรวจรับงานจางทราบกอนออกลวงหนา 15 วัน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ตารางสงมอบงาน การจางเหมาบริการเอกชนดําเนินการ 

ภายใตกิจกรรม การจัดทํานโยบายและแผนดาน วทน. ของ วท. และ สป. 

 

ลําดับ ชื่องาน /รายละเอียดของงาน ปริมาณงาน 
ระยะเวลาสงมอบ

งาน 

งานประสานงานและการจัดทํานโยบายและแผนดาน วทน. ของ วท. และ สป.   

1 ติดตอประสานหนวยงานทั้งในและนอกสังกัด วท. และ 
สป.  รวบรวมและจัดทําขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานนโยบาย แผน และงบประมาณ  

12 เรื่อง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

2 จัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบวาระในการประชุม
คณะทํางานรางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
สป.วท.  การประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ สป.วท. การประชุมดานงบประมาณ 
และการประชุมอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6 ครั้ง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

3 จัดเตรียมการประชุม ไดแก จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการ
จัดประชุม สัญญาการยืมเงิน จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
ประสานยืนยันการประชุม จัดทําใบเซ็นชื่อ สําเนาเอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานการประชุมและแจงเวียน
หนวยงาน ประสานงานดูแลความเรียบรอยของสถานที่จัด
ประชุม 

6 ครั้ง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

4 ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 และ พ.ศ. 2563 ของ สป.วท.  และคําขอ
งบประมาณ ประจําป 2563 

2 เรื่อง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

5 จัดทําแบบสอบถาม แบบประเมินผลตามที่ไดรับมอบหมาย 
วิเคราะหและประมวลผล สรุปขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

3 เรื่อง เม.ย. – ก.ย. 62 

6 สรุปรายชื่อผูเขาประชุม คาใชจายในการจัดประชุม 6 ครั้ง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

 
 


