
      
   

 
 

     ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
     เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ   

................................. 
 
  
             ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป   
เพ่ือคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   จ านวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะจ้าง  
    1. จ้างปฏิบัติงานราชการ                                           จ านวน  2  อัตรา 
    2. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                           จ านวน  1  อัตรา      
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือก  
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเหมาบริการ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                               (1) มีสัญชาติไทย 
          (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินสี่สิบห้าปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ  หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานจ้าง 

  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

                     (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
           (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  (9) ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
                        2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคล 
ที่ต้องการ 

          2.2.1  จ้างปฏิบัติงานราชการ  
                                   (1)  วุฒิศึกษาปริญญาตรี  
                                   (2)  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ได้ดี 
                                   (3  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจในการให้บริการและมีความเสียสละ 
                                   (4)  มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน 
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                          (5)  กรณีที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในระหว่างการศึกษาหรือปฏิบัติงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

    2.2.2  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                          
                                    (๑)  เพศชาย     
                                    (๒)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคบังคับ)  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   
                                    (๓)  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ  
                                   (4)  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ าใจในการให้บริการและมีความเสียสละ 
                                    (5)  มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน 
                    3. ระยะเวลาการจ้าง     เดือนธันวาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 
                     4. ค่าจ้างที่จะได้รับ 

    1. จ้างปฏิบัติงานราชการ                                   ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท  
    2. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                  ค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท  
5. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

                        5.1  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  15 – 21  พฤศจิกายน 2561  
(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา  09.00 – 16.00 น.   ณ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
ถนนเอนกอ านาจ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
                        5.2  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัครสอบ 
                                (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  1  รูป    
                                (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน  1  
ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่า  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ  ตามกฎหมาย  กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก 
                     (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   1 ฉบับ 
                              (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
                              (5) หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล   ทะเบียนสมรส               
เป็นต้น  พร้อมส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว  ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
                              (6) ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วัน
ตรวจร่างกายจ านวน  1  ฉบับ 
            ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษ A 4  เท่านั้น  และให้
ผู้สมัคร  “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
      5.3  เงื่อนไขการรับสมัคร 
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า            
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก  
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่ตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้   หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้
ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้อง   หรือมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ส านักงานศึกษาธิการ 
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จังหวัดอ านาจเจริญ จะไม่รับสมัคร   หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก หรือบัญชีผู้
คัดเลือกได ้ตามกรณีใด ๆ 
  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
ภายในวันที่  23 พฤศจิกายน 2561  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ      
  7.  วิธีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และประเมินเอกสารประกอบการสมัคร                        
                         (จ านวน 100 คะแนน)      
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ จะพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน   พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าคัดเลือก 
จากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน                  
การปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   ความสามารถ   ประสบการณ์   
ท่วงทีวาจา   อุปนิสัย   อารมณ์   ทัศนคติ   จริยธรรมและคุณธรรม   การปรับตัว  การเข้ากับผู้ร่วมงานทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน   เป็นต้น 
                   8. วัน  เวลา   และสถานที่คัดเลือก 

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ 
ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.                
เป็นต้นไป 
                    9. การประกาศผลการคัดเลือก 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมา 
บริการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ   โดยเรียงล าดับ 
จากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ                         
  10. เกณฑ์การตัดสิน 
                           ผู้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ   
  11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
        การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้  
  12. การท าสัญญาจ้าง 
                          12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเพ่ือจ้างเหมาบริการตามล าดับบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือก โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ   
        12.2 ผู้ที่ได้รับการจ้าง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  จะมาใช้
เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
 
 

                                               
      

                                                        (นายต้ัง  อสิพงษ์) 
              ศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 


