ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
-----------------------------ด้วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตํ า แหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของสํ า นั กงานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส มุ ทรสงคราม โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 30 มิถุนายน 25๖6
อัตราค่าตอบแทน 10,140.00 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา
๒. งานที่จ้าง
2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิ บั ติ ง านตามลั กษณะงานรั ก ษาความปลอดภั ย ในการเฝ้ า สถานที่ ร าชการในจุ ด
หรื อ พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ สถานที่ ข องหน่ ว ยงาน ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบทรั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ มิให้ได้รับความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และ
อาชญากรรม ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงาน
โดยมีการตรวจตราความเรียบร้อย ตลอดเวลาเพื่อให้หน่วยงานมีความปลอดภัย มิให้ผู้ใดบุกรุกทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(2) อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ (ป.6)
(3) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
(๔) ไม่ เ ป็น ผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชี รายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(๕) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาจนถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ
(๗) สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งวันหยุดราชการและ
นอกเวลาราชการ
(๘) ผู้ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะจัดจ้างในวันที่ทําสัญญาจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๔. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th
ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน ๒๕๖5 หรือขอรับใบสมัคร ได้ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และ
ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ งานพั ส ดุ สํ า นั กงานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส มุ ทรสงคราม เลขที่ ๑๑/๕๕ ถนนเอกชั ย
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 21 - 27 กันยายน ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑๖๐๔
/5. หลักฐาน...

-๒๕. หลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 ใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดํา ขนาด ๑  1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๕.๓ สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส มุ ท รสงคราม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มีสิ ทธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ และ
กําหนดวันเวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรสงคราม และทางเว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th
7. เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาตามความเหมาะสมกับการจ้างจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมในการ
พิจารณา เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม เป็นต้น
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตามลําดับ
คะแนนสอบ ทาง http://samutsongkhram.cad.go.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรสงคราม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสํานักงบประมาณแล้ว โดยให้บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคลมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน ๒๕๖5

(นางสาวอณัศยา ชาวเวียง)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ลักษณะงานรักษาความปลอดภัย
1. ผู้รั บ จ้า งจะต้ องให้ บริ การแก่สํ า นั กงานตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ สมุ ทรสงคราม ตามลั กษณะงานรั กษา
ความปลอดภัย ในการเฝ้าสถานที่ราชการในจุดหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อสถานที่
ของหน่วยงาน
- ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบทรั พย์ สิ น ของทางราชการ มิ ให้ ได้ รั บความสู ญเสี ย เสี ย หาย รวมทั้ งผู้ บุ ก รุ ก
เข้ า ไปในเขตหวงห้ า ม ป้ อ งกั น การโจรกรรม และอาชญากรรม ตลอดจนความเสี ย หายอื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยานพาหนะ และบุคคล เพื่อป้องกันมิให้ถูกขโมย หรือโจรกรรม
- ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมีการตรวจตราความเรียบร้อย
ตลอดเวลาเพื่อให้หน่วยงานมีความปลอดภัย มิให้ผู้ใดบุกรุกทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน
- เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานติดตัวไว้ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที
- ผู้รับจ้างต้องไม่นําเครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- รับ และส่งมอบงาน รวมถึ งจัด ทํารายงานเหตุการณ์ต่ างๆ ที่เกิ ดขึ้น ประจําวัน เพื่ อรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กําหนดค่าจ้างตามลักษณะงานและผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดอัตราค่าจ้างเหมาจ่ายตามชิ้นงาน
กรณีที่เรื่อง / ชิ้นงาน มีคุณภาพและความยากในการปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสํานักงาน พิจารณา
จ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราที่กําหนด ตามที่คณะกรรมการตรวจรับการจ้างนําเสนอ
3. สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ (ป.6)
4. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เสพสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมาระหว่างทํางาน ไม่เล่นการพนัน
ทุกชนิดในบริเวณสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง และผู้รับจ้างต้องไม่นํา
อาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
5. หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้างได้ทันที
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
7. ผู้ รับจ้างต้ องมาประจําสถานที่ ปฏิ บัติ งานของผู้ ว่าจ้างเพื่ อรั บมอบหมายงานเหมาบริ การตั้งแต่ เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ 16.30 น. ถึง 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งแล้วแต่กรณี
8. ผู้รับจ้างตกลงทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดตามที่ได้รับมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงปริมาณและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
9. ในระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้ างได้กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดต่ อบุคคล หรือ ทรัพย์สิ น
ของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทําขึ้นนั้นด้วยตนเอง
10. ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ องปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ผู้ ว่ า จ้ า งมอบหมายโดยไม่ มีเ งื่ อนไขใดๆ เว้ น แต่ มีเ หตุ สุ ด วิ สั ย
อย่างแท้จริง ซึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และต้องไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทํางาน
ต่อผู้ว่าจ้าง
11. ในกรณีเรื่อง / ชิ้นงานใดที่ได้รับมอบหมายให้ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ผู้รับจ้างจะได้
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราที่ทางราชการกําหนดเทียบเท่าเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติงาน
/ 12. ผู้รับจ้าง

-212. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการกระทํา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งได้ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบอย่างแท้จริงแล้ว
13. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ประวัติการศึกษา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
และรูปถ่าย ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

