
 

ประกาศโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว 

ต าแหนง่ พนกังานรกัษาความปลอดภยั  
------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖            
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศ       
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
     พนักงานรักษาความปลอดภัย  จ านวน  3  อัตรา   จะได้รับเงินเดือน  ๙,000  บาท 
๒. ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
 ๒.๑  ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย  
    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจความ
เรียบร้อยและดูแลความปลอดภัย สถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ ตรวจตราสอดส่องดูแล ปูองกันอัคคีภัย  
การก่อวินาศกรรม บ่อนท าลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์ของทางราชการ ดูแลสอดส่องคนและรถเข้าออกภายใน
สถานท่ีราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๓.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

  ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

  ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๓.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี 
  ๓.๑.๓  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓.๑.๕  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๓.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังออกจากราชการไว้ก่อน  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ    



๒ 
 

   ๓.๑.๗  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรอืเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๓.๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๓.๑.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
 หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   ๓.๑.๑๑  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมาย 
   ๓.๑.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 ของรัฐ 
  ๓.๑.๑๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
  ๓.๑.๑๔  ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 
๓.๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

3.2.1 ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
    (๑)  เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
    (๒)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
    (๓)  สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี 
    (๔)  รู้กฎจราจรเป็นอย่างดี  
    (๕)  รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด 

  (๖)  มีร่างกายแข็งแรง 
(7)  ผู้สมัครต้องความรู้ความช านาญในหน้าท่ี 

   (8) สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี 
    (9) ถ้าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔. ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
๕.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

๕.๑  ผูป้ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ใหข้อรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
 ท่ีฝุายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี 18-24 พฤษภาคม ๒๕๖4  
    ในวันและเวลาราชการ 
 ๕.๒  เอกสารและหลักฐานทีใ่ชส้มัคร 
  ๕.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน 
 ไม่เกิน ๑ ปี (นับต้ังแต่วันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
  ๕.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๒.๔  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ส าเนาใบแสดง 

    การผ่านเกณฑ์ทหาร ท้ังนี้ เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย  
   ๕.๒.๕  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 



๓ 
 

  ๕.๒.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ  
 ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๒.๘  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป   
    และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  
    พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย 
    เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครการคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ 
    เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้ 
    เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๖4 
 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th  
๘. วิธีการคัดเลือก / วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
เวลา วิธีประเมิน คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ ห้องการงาน 2  
ต้ังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ ห้องบุคคล 

รวม ๒๐๐  
 
๙. เกณฑ์การตัดสิน   

 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้ 
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.suw.ac.th 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
      ในวันท่ี ๑ มิถุนายน 2564 ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาท่ีก าหนด 
 ถือว่าสละสิทธิ และจะเรียกล าดับต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

(นายมนตรี   คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

http://www.suw.ac.th/
http://www.suw.ac.th/


๔ 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ  
  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
................................................................... 

 
 

ประกาศรบัสมคัร    ๑7  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 
รับสมคัร     18-24  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิ์สอบ   25  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 
ประเมนิสมรรถนะ (สอบ)   27  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 
ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก  28  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
 
การรายงานตัวและท าสญัญาจ้าง  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖4 


