
 
ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
------------------------------ 

        ด้วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ 
ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ระยะเวลาการจ้าง  และอัตราค่าจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 30 มิถุนายน 25๖6 
อัตราค่าตอบแทน  10,140.00 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา   

๒. งานท่ีจ้าง 
2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

             ปฏิบัติงานตามลักษณะงานรักษาความปลอดภัย ในการเฝ้าสถานท่ีราชการในจุด      
หรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อสถานท่ีของหน่วยงาน ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน         
ของทางราชการ มิให้ได้รับความสูญเสีย เสียหาย รวมท้ังผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และ
อาชญากรรม ตลอดจนความเสียหายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ีต่างๆ ของหน่วยงาน 
โดยมีการตรวจตราความเรียบร้อย ตลอดเวลาเพ่ือให้หน่วยงานมีความปลอดภัย มิให้ผู้ใดบุกรุกท้ังเวลากลางวัน 
และกลางคืน และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                ๓.  คณุสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
(2)  อายุ 35 ปีข้ึนไป จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าภาคบังคับ (ป.6) 
(3)  มีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง   

  (๔)  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

  (๕)  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาจนถึงจําคุก  เว้นแต่คดีท่ีกระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ 
  (๗)  สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานท่ี ทุกจังหวัด ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังวันหยุดราชการและ

นอกเวลาราชการ 
  (๘)  ผู้ท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  จะจัดจ้างในวันท่ีทําสัญญาจะต้องไม่เป็น

ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 

      ๔.  การรับสมัคร 
                    ผู้ท่ีประสงค์จะสมัคร สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ท่ีเว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th  

ต้ังแต่วันท่ี 21 - 27 กันยายน ๒๕๖5 หรือขอรับใบสมัคร ได้ท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และ        
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีงานพัสดุ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เลขท่ี ๑๑/๕๕  ถนนเอกชัย     
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันท่ี 21 - 27 กันยายน ๒๕๖5 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.– 
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑๖๐๔  

/5. หลักฐาน... 
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                ๕.  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
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  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ 

                6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ
กําหนดวันเวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 กันยายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรสงคราม และทางเว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th 

 7. เกณฑ์การพิจารณา 
  พิจารณาตามความเหมาะสมกับการจ้างจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมในการ
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 เม่ือครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี   
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี 
 8. การจัดทําสัญญาจ้าง 
     การจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเม่ือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสํานักงบประมาณแล้ว โดยให้บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคลมีผลต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กันยายน  ๒๕๖5 
 
  
 
                                              (นางสาวอณัศยา  ชาวเวียง) 
                                หวัหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
                               

  
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ลักษณะงานรักษาความปลอดภัย 

 1. ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ตามลักษณะงานรักษา      
ความปลอดภัย ในการเฝ้าสถานท่ีราชการในจุดหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อสถานท่ี
ของหน่วยงาน     
  -  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ มิให้ได้รับความสูญเสีย เสียหาย รวมท้ังผู้บุกรุก       
เข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม ตลอดจนความเสียหายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน         
โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยานพาหนะ และบุคคล เพ่ือป้องกันมิให้ถูกขโมย หรือโจรกรรม   
  -  ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ีต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมีการตรวจตราความเรียบร้อย 
ตลอดเวลาเพ่ือให้หน่วยงานมีความปลอดภัย มิให้ผู้ใดบุกรุกท้ังเวลากลางวัน และกลางคืน 
  -  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานติดตัวไว้ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
  -  ผู้รับจ้างต้องไม่นําเครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของผู้ว่าจ้างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
  -  รับและส่งมอบงาน รวมถึงจัดทํารายงานเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนประจําวัน เพ่ือรายงาน     
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  -  ติดต่อประสานงานเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. กําหนดค่าจ้างตามลักษณะงานและผลการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดอัตราค่าจ้างเหมาจ่ายตามชิ้นงาน 
กรณีท่ีเรื่อง / ชิ้นงาน มีคุณภาพและความยากในการปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสํานักงาน พิจารณา   
จ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราท่ีกําหนด ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับการจ้างนําเสนอ 
 3. สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว อายุ 35 ปีข้ึนไป จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าภาคบังคับ (ป.6)
 4. มีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย ไม่เสพสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมาระหว่างทํางาน ไม่เล่นการพนัน  
ทุกชนิดในบริเวณสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง และผู้รับจ้างต้องไม่นํา
อาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
 5. หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงจ้างในข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะบอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้างได้ทันที 
 6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 
 7. ผู้รับจ้างต้องมาประจําสถานท่ีปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างเพ่ือรับมอบหมายงานเหมาบริการต้ังแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ 16.30 น. ถึง 08.30 น. ของวันรุ่งข้ึน หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างสั่งแล้วแต่กรณี 
 8. ผู้รับจ้างตกลงทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดตามท่ีได้รับมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงปริมาณและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 9. ในระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างได้กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือ ทรัพย์สิน   
ของผู้อ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีได้กระทําข้ึนนั้นด้วยตนเอง 
 10. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมายโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย     
อย่างแท้จริง ซ่ึงไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ และต้องไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทํางาน
ต่อผู้ว่าจ้าง  
 11. ในกรณีเรื่อง / ชิ้นงานใดท่ีได้รับมอบหมายให้ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ผู้รับจ้างจะได้ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง พาหนะ และค่าท่ีพัก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราท่ีทางราชการกําหนดเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีในระดับ
ปฏิบัติงาน 
 

/ 12. ผู้รับจ้าง 
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 12. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการกระทํา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ซ่ึงได้ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบอย่างแท้จริงแล้ว 
 13. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ ประวัติการศึกษา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 
และรูปถ่าย ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


