
  
 

 

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษาพิษณุโลก 

เรื่อง รับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัตงิาน 
------------------------------------------------------------  

 ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน ๑ อัตรา และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน ๒ อัตรา นั้น  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๑๙๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน 
และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจ 
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อต าแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 พนักงานจ้างปฏิบัติงาน  พนักงานขับรถยนต์  
 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 

 พนักงานจ้างปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 

2. ประเภทการจ้าง 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ (โดยจะลงนามในสัญญา 
ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว) อัตราค่าจ้างตามรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

4. ค่าจ้างที่จะได้รับ 

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน  11,680  บาท 

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน  ๙,000  บาท 

 

 
๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร..... 



 

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๕.1 คุณสมบัติทั่วไป 

๕.1.1  เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ 

(นับถงึวันที่ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย) 
๕.1.๒  เพศชาย 
๕.1.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๕.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมาย 
 ๕.๑.๕  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช  
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท 
 ๕.๑.๖  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ในพรรคการเมือง 
 ๕.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เพราะกระท่าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๕.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๕.๑.๙  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานที ปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ     
ส่วนท้องถิ่น  

 ๕.๒ คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ  

6. การสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้ที่อาคาร
ส านักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11 – 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลา
ราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๐๙ ๕๔๖ โดยผู้สมัคร 
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด 

7. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ประกอบด้วย 

๗.๑ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

 ๗.1.1 ใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้    จ านวน 1 ชุด 
7.1.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง   จ านวน ๑ ฉบับ 

หรือระเบียนและผลการเรียนทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๓ และ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๕  

7.1.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)    จ านวน ๑ ฉบับ  
7.1.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ  

7.1.๕ ส าเนาใบอนุญาต..... 



 
 
7.1.5 ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ยังไม่หมดอายุ)   จ านวน ๑ ฉบับ  

และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2 (ยังไม่หมดอายุ)   จ านวน ๑ ฉบับ 
7.1.6 ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  จ านวน ๑ ฉบับ 

ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓   
7.2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 

โดยถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถงึวันปิดรับสมัคร)  
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว 

7.1.8 ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
7.1.9 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบส าคัญหย่า (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
7.1.10 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงาน/   จ านวน ๑ ฉบบั 

สถานศึกษาที่ตนเองเคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับด้วย      
โดยน าเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกฉบับมาแสดงในวันที่สมัคร 
 

๗.๒ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 ๗.2.1 ใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้    จ านวน 1 ชุด 
7.2.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง   จ านวน ๑ ฉบับ 

หรือระเบียนและผลการเรียนทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นประถมศกึษาปทีี  ๖ และ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๕  

7.2.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)    จ านวน ๑ ฉบับ  
7.2.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ  
7.2.5 ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  จ านวน ๑ ฉบับ 

ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓   
7.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป 

โดยถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถงึวันปิดรับสมัคร)  
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว 

7.1.7 ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
7.1.8 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบส าคัญหย่า (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
7.1.9 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงาน/   จ านวน ๑ ฉบบั 

สถานศึกษาทีต่นเองเคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  

 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับด้วย      
โดยน าเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกฉบับมาแสดงในวันที่สมัคร 

 

 

 
8. เงื่อนไขการรับสมัคร..... 



 

8. เงื่อนไขการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งยื่น
เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด หากเกิดกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า  
กรณีใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารประกอบการย่ืนสมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใดๆ 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ ๒5 เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารส านักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ http://101.51.150.98/plk_sci/ สอบถามทางโทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๐๙ ๕๔๖      

10.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
 ๑. ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินทักษะ สมรรถนะและความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
(6๐ คะแนน)  พิจารณาจากทักษะการขับรถยนต์ การดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต ์

 ๒. ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินทักษะ สมรรถนะและความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(4๐ คะแนน) พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ 
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์และความพร้อมของผู้สมัคร 

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 ๑. ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินทักษะ สมรรถนะและความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
(6๐ คะแนน)  พิจารณาจากทักษะการปฏิบัติงานของเวรรักษาความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ โดย 
ลงบันทึกการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ 

 ๒. ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินทักษะ สมรรถนะและความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(4๐ คะแนน) พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ 
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์และความพร้อมของผู้สมัคร 

หมายเหตุ ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการสอบ ตามมาตรการป้องกัน  
การแพรร่ะบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และมีคะแนนรวมรายองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และหากมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจ านวนหลายคน  
ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก และถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนทักษะที่จ าเป็น
หรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 

 

11. การประกาศรายชื่อ..... 



 

11.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการฯ  
ในวันที่  ๒9 เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพื่ อการศึ กษาพิษณุ โลก  และทาง เว็บ ไซต์  
http://101.51.150.98/plk_sci/ 

12.  การจัดท าข้อตกลงการจ้าง 
 12.1 การท าสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน 

             ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ในวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารส านักงาน  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และจะต้องท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกันตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๑) “การจ้าง
เอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ” โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้เงินค้ าประกันสัญญา ๕% ของรายได้รวม
สุทธิตามสัญญาจ้าง 

  ๑๒.๒ การปฏิบัติงาน 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ตามต าแหน่งที่ก าหนด ปฏิบัติงานที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และต้องเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ๑๒.3 การเลกิจ้าง 
            ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก จะเลิกจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้  

      ๑. เมื่อผู้รับจ้างลาออก/ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก/ เมื่อหมดสัญญาจ้างแล้วนายจ้างไมป่ระสงค์ต่อสัญญา  
       ๒. เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล้วว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้เต็มความสามารถ ในต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยชอบของนายจ้าง/ประพฤติ 
ผิดศีลธรรม/ผิดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ เป็นต้น 
                 ๓. ไม่ผ่านการประเมินตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

หมายเหตุ ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการสอบ ตามมาตรการการป้องกัน 
การแพรร่ะบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
       ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
                                                               (นางพัชรินทร์  บัวสนิท)                                                    

                          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ์
                           รักษาการในต าแหนง่ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 

 

 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการเปน็พนกังานจ้างปฏิบตัิงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพษิณโุลก 
 

ต ำแหน่ง : พนักงำนขับรถยนต ์
อัตราที่รบัสมัคร : ๑ ต าแหน่ง 
คุณสมบตั ิ

๑. เพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปขีึ้นไป และไม่เกิน ๕๐ ป ี(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
๒. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับ

ต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต 
หรือโรคสังคมรังเกียจ  

๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษ โดยจะต้องมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดง 

๔. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษทางคดีอาญาใด ๆ มาก่อน ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ 
๕. ต้องส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 และสามารถบันทกึรายงานสรุปการปฏิบัติงานได้ 
๖. มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤต ิ
๗. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน 

 

ขอบเขตงานจ้าง 
1. ขับรถยนตของหนวยงานและสถานศึกษา และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครงครัด  
2. มีความรเูรื่องเสนทางในเขตจังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งตางจังหวัดใน
เสนทางหลักเปนอยางดี  
3. มีความรเูกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวของกับรถยนต และการขนสงเปนอยางดี  
4. มีความรพูื้นฐานดานเครื่องยนต ขับรถไดทั้งเกียรธรรมดา และเกียรอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถ แกไขเหตุการณ
เฉพาะหนา ในกรณีรถยนตเกิดขัดของได  
5. ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของรถยนตใหอยใูนสภาพที่ใชไดอยางปลอดภัย และท าความสะอาด รถยนตทั้ง
ภายในและภายนอกอยางสม่ าเสมอทุกวันใหอยใูนสภาพพรอมใชงาน ตรวจเช็คสภาพรถตาม ก าหนดระยะเวลา 
และรายงานสภาพรถเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติของรถยนต  
6. ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่กไข เพิม่เตมิโดยเครงครัด  
7. เปนผมูีจิตบริการ อ านวยความสะดวก และชวยอ านวยความสะดวกใหกับผใูชบริการดวยความสุภาพ  
8. จัดท าส าเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม ดูแลบ ารุงรักษา แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องยนต์ดังกลาว 
เพื่ออ านวยความสะดวกแกราชการ  
9. ห้ามเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิดก่อนหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
10. ห้ามสูบบุหรี่หรือเล่นการพนันทุกชนิดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือละทิ้งจุดที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  
11. รักษาระเบียบวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
12. สุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
13. มีไหวพริบ ช่างสังเกต จดจ ารูปพรรณสัณฐานบุคคล สนใจรับทราบเหตุการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว 
      สิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดเป็นภัยอันตรายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
  

อัตราค่าจ้าง  11,68๐ บาท 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการเปน็พนกังานจ้างปฏิบตัิงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพิษณุโลก 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 

อัตราที่รบัสมัคร : ๒ ต าแหน่ง 

คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง    

๑. เพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
๒. มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือยาเสพติดให้โทษ  
๓. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ 
๔. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ และสามารถบันทึกรายงานสรุป 

การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบตัิงานได้ 
๕. มีความประพฤติดี 
๖. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน 
 

ขอบเขตของงาน 

1.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่ประจ าทุกวัน วันละ ๒๔ ชั่วโมง  
     โดยแบ่งเป็น ๒ ผลัด โดยแบ่งช่วงเวลาและจ านวนการปฏิบัติงาน คือ 
 ผลัดที่  ๑ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผลัดละ ๒ คน 
 ผลัดที่  ๒ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ผลัดละ ๒ คน 
    วันหยุดราชการให้ปฏิบัติเหมือนวันราชการแต่ละผลัดจะต้องมารับเวรก่อนก าหนดการไม่น้อยกว่า 15 นาที         
    และให้ลงรายงานชื่อ ลงเวลาปฏิบัติงานทั้งไปและกลับในสมุดปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน  

2. สถานที่ปฏิบัติงานประจ า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
จุดที่ 1 ประตูบริเวณ ทางเข้า – ออก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
จุดที่ 2 อาคาร A (อาคารนิทรรศการ) 
จุดที่ 3 อาคาร B (อาคารภัตตาคารและหอประชุม) 
จุดที่ 4 อาคาร C (อาคารส านักงาน) 
จุดที่ 5 อาคาร D (อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ) 

3.  ตรวจเวรยามทุกชั่วโมง ลงลายมือชื่อ และลงเวลาตรวจเวรที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  
      ก าหนดโดยเริ่มตรวจเวร ผลัดที่ ๑ เวลา 06.00 – 18.00 น. และผลัดที่ ๒ เวลา 18.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

4.  ตรวจบริเวณทางเข้า – ออก ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก , บริเวณทางเข้า – ออก  
     หน้าอาคารทุกอาคาร, รอบบริเวณอาคารทุกอาคาร ทุกชั้น และลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร A ชั้นล่าง 
     อาคาร A และด้านหน้าอาคาร C    
5.  ดูแลทรัพย์สินของทางราชการภายในเขตความรับผิดชอบสถานที่ปฏิบัติงาน มิให้สูญหายจากการโจรกรรม  

6.  ช่วยอ านวยความสะดวกและการจัดการจราจร หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และ 
     อ านวยความสะดวก จัดสถานที่จอดรถ ในกรณีที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีกิจกรรมอื่น ๆ   
 
 



 

7.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกผลัด จะต้องรายงานเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์  
     เมื่อออกเวรแล้วทุกวัน เสนอต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

8.  ให้มีหัวหน้าดูแล ท าการตรวจปฏิบัติงานของเวรรักษาความปลอดภัยทุกเวรทั้งกลางวันและกลางคืน หรือ     
     ยามวิกาลอย่างสม่ าเสมอ และต้องลงบันทึกการตรวจรักษาความปลอดภัยพร้อมลงลายมือช่ือก ากับในสมุด 

9.  เปิด – ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

10. หากพบทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ไม่หวังดีหรือผู้ประสงค์ 
      ต่อทรัพย์สิน ให้เร่งรายงานต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจทราบโดยด่วน  

11. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเร่งรายงานต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบ 
      อ านาจและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทันที  

12. กรณีเกิดทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือสูญหาย ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เสียหายจริง 

13. ผู้รับจ้างต้องเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาในความปลอดภัยครบถ้วน เช่น ไม้กระบอง กุญแจมือ ไฟฉาย  
      ถุงมือ ฯลฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

14. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกมาอยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัยด้วย   
      โดยเด็ดขาด 

15. สังเกต ตรวจตราบุคคลภายนอกที่จะ เข้า – ออก เพ่ือป้องกันมิให้น าสิ่งของภายในเขตรับผิดชอบออกนอก    
      อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก โดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนบันทึกการเข้า – ออก ของ    
      บุคคลภายนอกและผู้มาติดต่อราชการภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ทั้งในเวลา 
      ราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 

16. ต้อนรับ อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
      พิษณุโลก ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ 

17. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตความรับผิดชอบ 

18. รักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  
      และบุคคลที่มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก  

19. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนในแต่ละผลัดปฏิบัติการ ต้องมีความพร้อมของร่างกายเพื่อปฏิบัติงาน 
      ในหน้าที่ และต้องไม่หลับขณะปฏิบัติหน้าที่  

20. ห้ามเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิดก่อนหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

21. ห้ามสูบบุหรี่หรือเล่นการพนันทุกชนิดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือละทิ้งจุดที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  
      ยกเว้น การออกตรวจจุดต่าง ๆ ตามหน้าที ่

22. รักษาระเบียบวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

23. สุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 

24. มีไหวพริบ ช่างสังเกต จดจ ารูปพรรณสัณฐานบุคคล สนใจรับทราบเหตุการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว 
      สิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดเป็นภัยอันตรายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 

25. รักษาและท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ รปภ. หรือเขตที่รับผิดชอบ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 



 

26. ช่วยเหลือกิจการงานที่เร่งด่วน หรือจ าเป็นเมื่อถูกร้องขอจากผู้ว่าจ้าง 

27. เมื่อมีบุคคลภายนอกมาขอใช้สถานที่หน้าอาคารหรือภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  
      ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและประสานงานได้ทราบก่อน 

28. การปฏิบัติงานทุกเดือนจะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ 
      ปลอดภัยและบริษัทผู้รับจ้าง หากคณะกรรมการหรือผู้ว่าจ้างมีข้อปรับปรุง แก้ไข ขอให้ผู้รับจ้างปรับปรุง 
      แก้ไขข้อบกพร่องโดยด่วน และกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่เจ้าหน้าที่รักษา 
      ความปลอดภัยและบริษัทผู้รับจ้างยังไม่แก้ไข ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สามารถบอกเลิก 
      สัญญาการจ้างได้ทันที 

29. หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  
      สามารถยกเลิกการจ้างครั้งนี้ได้   

30. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

อัตราค่าจ้าง    ๙,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


