
 

 
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 

.......................... 

  ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและ
บริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
  1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ตำแหน่ง ที่จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา   
- พนักงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน 1 อัตรา 

 1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม 
       พ.ศ. 2566 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
            - เพศชาย  
            - อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์  
            - มีสัญชาติไทย  
            - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)  
            - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
           - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
           - ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
           - ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
           - ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
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           - เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ  
      - เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
                2.2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
   2.2.2 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3. การปฏิบัติหน้าที่ 2 ผลัด ดังนี้ 
 - ผลัดกลางวันปฏิบัติหน้าที่ท่ีหน้าป้อมยาม และตรวจตราความเรียบร้อยทั่วไป ตั้งแต่เวลา 
06.00 – 18.00 น.  
 - ผลัดกลางคืนปฏิบัติหน้าที่ท่ีหน้าป้อมยาม และตรวจตราความเรียบร้อยทั่วไป ตั้งแต่เวลา 
18.00 – 06.00 น. 
  4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยจัดหาบุคคลที่มี
ความประพฤติเหมาะสมกับงาน 
 - ป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง (โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร) มิให้
เสียหายหรือสูญหาย  
 - อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการ  
 - จัดการจราจรยานยนต์หน้าโรงเรียนที่ผ่านเข้า – ออก และระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 - ตรวจตรามิให้บุคคลภายนอกเข้ามากระทำการอันไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน  
 - ตรวจตราบริเวณทั่วไปเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยตามจุดที่กำหนดในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - สามารถระงับเหตุภัยที่อาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียนได้ทันท่วงที  
 - โรงเรียนจะจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และวิทยุสื่อสาร คนละ 1 เครื่อง  
 - หากพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่พอใจ โรงเรียนจะตักเตือนให้แก้ไข  
หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี โรงเรียนจะให้ออกโดยทันที  
 - จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยที่จะดูแลป้องกันได้ และที่เกิดขึ้นในขณะพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกิดจากความ  
บกพร่องหรือทุจริตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
 - การบอกเลิกสัญญา ต้องได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ ป ร ะ ส งค์ จ ะส มั ค ร เข้ า รั บ ก ารคั ด เลื อ ก  ส าม ารถ ด าวน์ โห ล ด ใบ ส มั ค ร ได้ ท า ง
เว็บไซต์http://www.chauatwit.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1)  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะ
อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น.–
16.30 น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
  6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและ
สำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง ดังนี้  
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 6.1 วุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็น ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อม
สำเนาภาพถ่าย  
 6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  
 6.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
 6.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็น 
โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 6.5 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
จำนวน 3 รูป 
 6.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 6.7 หลักฐานแสดงประสบการณ์หรือแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
  7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1 เมษายน 
2565 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และทางเว็บไซต์ http://www.chauatwit.ac.th 
  8. วิธีการคัดเลือก 
   - สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ 
  9. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
    10. การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  และทางเว็บไซต์ http://www.chauatwit.ac.th 
    11. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก 
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะราย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว 
 10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพ่ือรับการจ้าง 
 10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 
 
 
 



- 4 - 
 

    12. การดำเนินการจัดจ้าง 
 12.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว 
ตาม วัน เวลา ที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 12.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ
หน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ 
 12.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นางวิมล  หนูชุม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ลงวันที ่25 มีนาคม 2565) 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2565  
2 รับสมัคร วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2565  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่ 1 เมษายน 2565  
4 สอบคัดเลือกจากสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ วันที่ 4 เมษายน 2565  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 5 เมษายน 2565  
6 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 7 เมษายน 2565  
7 จัดส่งสัญญาจ้างให้สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
วันที่ 8 เมษายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 


