
 

 

  

 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ                           
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

---------------------------------------- 

ด้วย ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าท่ี กศน.อ าเภอเทพสถิต สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 
ตามหนังสือส านักงาน กศน. ท่ี ศธ 0210.02/1863 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2559 เรื่อง การจ้างเหมาบริการ
เอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 270/2551 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทน และค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 644/2551 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551                 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังอ านาจ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา                                          
ปฏิบัติหน้าท่ี กศน.อ าเภอเทพสถิต สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ    

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดแนบท้าย 

3. คุณสมบัติทั่วไป          
 3.1  มีสัญชาติไทย        
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย       
  3.3  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
  3.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง            
 3.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความ         
ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง                 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม        
  3.6 ไม่ เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ          
  3.7 ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน           
ของรัฐ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
 4.1 เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี    
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 4.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษ             
โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง         
 4.3 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ มาก่อน ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ  
 4.4 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และสามารถบันทึกรายงานสรุป     
การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงานได้        
 4.5 มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ     
 4.6  เป็นผู้มีถ่ินฐานท่ีอยู่แน่นอน 

5. การรับสมัคร           
 ผู้สนใจและมีความประสงค์ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ท่ี
ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต้ังแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เว้น
วันหยุดราชการ) ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด
ชัยภูมิ โทรศัพท์หมายเลข 044-821330        
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใน                
ใบสมัครให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชัดเจน        
 5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย       
  6.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา ท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างช้าในวันสุดท้าย            
ของวันปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ   
  6.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ   
  6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 1 ฉบับ   
  6.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามท่ี กฎ ก.ค.ศ. 
ก าหนด         จ านวน 1 ฉบับ   
  6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1x1.5 นิ้ว (ถ่ายคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน)       จ านวน 3 แผ่น   
  6.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) หนังสือส าคัญการเปล่ียน
ช่ือ-ช่ือสกุลทะเบียนสมรสหรือใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ     
  ท้ังนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” 

7. เง่ือนไขในการรับสมัคร        
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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8. ค่าธรรมเนียมสอบ          
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร จ านวน 200 บาท และเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนให้เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  แต่ท้ังนี้  จะต้องด าเนินการขอคืนก่อน                
วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      
 ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และทางเว็บไซต์  http://chaiyaphum.nfe.go.th 

10. วิธีการสอบคัดเลือก          
 ประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ 
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ พร้อมท้ังจิตสาธารณะ ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

11. เกณฑ์การตัดสิน           
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน           
ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

12. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก       
 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ http://chaiyaphum.nfe.go.th
รายละเอียดตามตาราง (สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)                    

วัน เดือน ป ี เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
1 มีนาคม 2560 สอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)               
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  

13. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก        
 ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้
คะแนนมากไปหาน้อย ในวัน ท่ี  2 มีนาคม 2560 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  และทางเว็บไซต์  
http://chaiyaphum.nfe.go.th 

14. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก       
 ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับคะแนน
จากมากไปหาน้อย และขึ้นบัญชีไว้มีก าหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่าง
เดียวกันอีก และได้ขึ้น บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่
กรณีท่ีมีการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งต้ังไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะมี
อายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน

http://chaiyaphum.nfe.go.th/
http://chaiyaphum.nfe.go.th/
http://chaiyaphum.nfe.go.th/
http://chaiyaphum.nfe.go.th/
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ยังมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีอายุครบ 2 ปี 
หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

15. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก        
 ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้น             
  1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้    
  2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งต้ังเข้าปฏิบัติหน้าท่ีภายในเวลาท่ีส านักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีไปรษณีย์รับลงทะเบียน        
  3) ผู้นั้นมีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 

     ประกาศ ณ วันท่ี   14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   
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รายละเอียดแนบท้าย                                                                                                  
รายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ ส านักงาน กศน.  

1. หน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย  
2. ขอบเขตงานจ้าง  

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าท่ีประจ าทุกวัน วันละ ๒๔ ช่ัวโมง 
โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยแบ่งช่วงเวลาและจ านวนการปฏิบัติงานคือ  

ผลัดท่ี 1 ต้ังแต่ 06.00 – 18.00 น. ผลัดละ 1 คน  
ผลัดท่ี 2 ต้ังแต่ 18.00 – 06.00 น. ผลัดละ 1 คน  

วันหยุดราชการให้ปฏิบัติเหมือนวันราชการแต่ละผลัดจะต้องมารับเวรก่อนก าหนดไม่น้อยกว่า 15 นาที และ
ให้ลงรายงานช่ือ ลงเวลาปฏิบัติงานท้ังไปและกลับในสมุดปฏิบัติงาน รวมท้ังรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน  

2.2 เฝ้าประตู เข้า - ออก และห้ามบุคคลภายนอกท่ีไม่มีกิจธุระติดต่อราชการกับส านักงาน กศน.
จังหวัด  

2.3 ดูแลและจัดเรื่องจราจร เข้า-ออก ภายในส านักงานให้เรียบร้อย  
2.4 ท าหน้าท่ีป้องกันดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้เกิดการเสียหายสูญหายหรือถูกท าลาย หรือถูก

โจรกรรม  
2.5 ท าหน้าท่ีดูแล และป้องกันการเกิดอัคคีภัย หากเกิดเหตุให้โทรแจ้งหน่วยดับเพลิงแล้วรายงานให้

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ทราบโดยด่วน  
2.6 ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเต็มความสามารถท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุม ดูแล ด้านความ

ปลอดภัยและทรัพย์สินของส านักงาน กศน.จังหวัด  
1) ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และประปาปิดให้เรียบร้อย  
2) ตรวจสอบการปิดประตู หน้าต่าง ภายในส านักงานให้เรียบร้อย เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติท างาน  
3) ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของ ส านักงาน กศน.จังหวัด

ป้องกันมิให้บุคคลใดน าทรัพย์สินของส านักงานออกไปภายนอก ส านักงาน กศน.จังหวัด ก่อนได้รับ
อนุญาตจาก ผู้มีอ านาจ  
2.7 การเปิด - ปิด ประตูด้านหน้า ส านักงาน กศน.จังหวัด  
2.8 ช่วยอ านวยความสะดวกและการจัดการด้านการจราจร หน้าอาคารส านักงาน กศน.จังหวัด และ

อ านวยความสะดวก จัดสถานท่ีจอดรถ เวลาท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด มีกิจกรรมอื่นๆ  
2.9ตรวจบริเวณรอบๆ ส านักงาน กศน. จังหวัด ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดจนสังเกตการณ์

พฤติการณ์ของบุคคลท่ีเข้ามาในบริเวณส านักงาน กศน. จังหวัด ว่าบุคคลใดท่ีมีท่าทางส่อพิรุธไปทางท่ีไม่ดี           
ให้จดบันทึกและรายงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

2.10 บันทึกการออกตรวจตราพื้นท่ีแต่ละครั้งแล้วรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และท าหน้าท่ีอื่นๆ           
ท่ีผู้รับจ้างเห็นควรก าหนด  

2.11 รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตความรับผิดชอบ  
2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท  
4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

4.1 เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี  
4.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษ โดยจะต้องมี

ใบรับรองแพทย์มาแสดง  
4.3 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ มาก่อน ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ  
4.4 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และสามารถบันทึกรายงานสรุป การ

ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงานได้  
4.5 มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ  
4.6 เป็นผู้มีถ่ินฐานท่ีอยู่แน่นอน  

 

 


