
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ดว้ย สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะดำเนินการรับสมัคร 
คดัเลอืกบคุคลเปน็ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน เพือ่ปฏบิตัริาขการทีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

๑. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ซ่ือตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
วิธีการจ้างและอัตราคา่จ้าง จ้างเหมาบริการ เดือนละ ๙1๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

และจะทำการจ้างต่อ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ มีดังนี้

๒.๑ วัน/เวลาปฏินัติงาน
ปฏินัติงานแบ่งเป็น ๒ ผลัด ดังน้ี
๒.๑.๑ ผลัดกลางวัน เข้าปฏิบัติหน้าท่ี ๑๒ ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น.
๒.๑.๒ ผลัดกลางคืน เข้าปฏิบัติหน้าท่ี ๑๒ ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ -  ๐๖.๐๐ น.

๒.๒ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
๒.๒.๑ เฝ็าดูแลสถานท่ีราขการ ทรัพย์สินของทางราชการ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๒.๒.๒ ควบคุมการผ่าน เข้า -  ออก ทางบุคคลและยานพาหนะ 
๒.๒.๓ เปิด -  ปิด ประตูทางเข้า -  ออก อาคารสถานท่ี 
๒.๒.๔  เปิด -  ปิด ไฟฟ้า บริเวณอาคารสถานท ี่และโรงจอดรถยนต์ 
๒.๒.๕ในยามวิกาล ต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณโดยรอบของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุก  ๆ ๒ ช่ัวโมง
๒.๒.๖ บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจำทุกวัน เพ่ือรายงาน 

ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
๒.๒.๗ ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามคำส่ังหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ ๓. คุณสมบัติท่ัวไป...



- ๒ -
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธึ๋สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓.® คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘ ปี และไม,เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมบูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม'เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟืนเฟือนไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที,กำหนด 

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม,เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม1เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 

ความผิด'ท่ี!ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะได้กระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารัพาชการห่รือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ (ก่อนพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๔๔๔ จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และหลังพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๔๔๔ 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓)

๒) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
๔. การรับสมัคร

๔.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๖ -  ๒๓ มกราคม ๒๔๖๖ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

/ ๔.๒ เอกสารหลักฐาน...



๔.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 

(ถ่ายไว้!ม,เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีซ่ือผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๔)สำเนาวุฒิการศึกษาโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

ไม่หลังวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบเปล่ียนซ่ือ -  ซ่ือสกุล (กรณีซ่ือ - ซ่ือสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน), ใบสำคัญทางทหาร อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗)ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซ่ืงได้ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพเวซกรรม 

ออกให้!ม,เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกายซ่ึงแสดงว่าไม,เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี๓(พ.ศ.๒(&ก๕) 
ท้ังน้ี สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงซ่ือกำกับไว้ทุกหน้า 

(ต้านล่างขวามือ/!ม่ต้องขีดฆ่า) พร้อมท้ังนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทฮึ๋เข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ้ี 
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๖ ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และหรือทางเว็บไซต์ [ไป:เว://ฬ/ผห/.เว^1.ฐ๐.1:1า

๖. วิธกีารคดัเลอืก
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือก 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๖๖ ตามกำหนดการดังน้ิ
วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม

วันพฤหัสบดีท่ี 
๒๖ มกราคม ๒๔๖๖

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบลัมภาษณี
พิจารณาเก่ียวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน 
และประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ ท1วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ 
และการตัดสินใจ เจตคติและอุดมการณ์ในตำแหน่ง 
ท่ีรับสมัคร

๔๐ คะแนน

* สถานทีด่ำเนนิการสอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายซ่ือผู้มีลิทธ๋ึเข้ารับการคัดเลือก
๗. เกณฑก์ารคัดเลือก

ผู้!ด้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ท่ีไต้ 
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดืกว่า

/ ๘. การประกาศรายซือ่....



๘. การประกาศรายซือ่และการข้ึนบญัชีรายช่ือผูผ่้านการคดัเลอืก
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศผลการคัดเลือก 

ภายในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
และหรือทางเว็บไซต์ เา̂ :!ว://\^ผผ.|ว0^1 .50.1:1า และบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ข้ึนบัญชีไว้หน่ึงปี

๙. ระยะเวลาการเร่ิมปฏบิตังิาน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะจัดทำสัญญาจ้างและ 

เร่ิมปฏิบัติงานในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกันยมาส ชูจีน)
ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ๑



ปฏทินิการคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน ตำแหนง่พนกังานรักษาความปลอดภยั 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดืกษาประถมดืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖)

ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร

ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ้ิ 
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

วันจันทร์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ -  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดราซการ)
ภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
ภายในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑


