
 

   

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
**************** 

 ด้วย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่-
รักษาความปลอดภัย จ านวน 1  อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง         
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน  1  ต าแหน่ง  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.– บาท              
( เก้าพันบาทถ้วน ) 

คุณสมบัต ิ
1. อายุระหว่าง 25- 50ปี 
2. การศึกษา ต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
3. มีความประพฤติ และ ประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออก หรือ ไล่ออกเพราะประพฤติตัวไม่ดี 
4. ไม่เคยกระท าความผิดทางอาญา และต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกมาก่อน  

เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
5. มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะท างานด้านการรักษาความปลอดภัย 
6. ปฏิบัติหน้าที่หน้าป้อมยามและตรวจตราความเรียบร้อยทั่วไป ตั้งแต่เวลา18.00 - 07.00น. 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ                

พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 
  2.2  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร นักพรต นักบวช 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา             
ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ( สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.tungtagowit.ac.th/) 
 

http://www.tungtagowit.ac.th/


 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน   1  ฉบับ 
  4.2   ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
  4.3   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง ( ถ้ามี )  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) 
  4.5   หลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ส าเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร 
(พร้อม ฉบับจริง และรับรองส าเนาถูกต้อง) 

          4.6    ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 
สาขาเวชกรรม ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง               
วันที่ยื่นใบสมัคร 
 5.  การยื่นใบสมัคร 
  5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
   5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร หรือ http://www.tungtagowit.ac.th/ 
 7.  วิธีการคัดเลือก 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่คัดเลือก ณ ห้องท่านผู้อ านวยการ  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก                 
จังหวัดชุมพร 
 9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงล าดับ
ตามความเหมาะสมตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการที่ โรงเรียนแต่งตั้ง จะประกาศรายชื่อภายใน                 
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 
 10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 10.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2563  ท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน 
  10.2  การจัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน               

http://www.tungtagowit.ac.th/


การสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย คร้ังแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง
ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ หรือ ข้าราชการ 
  10.5  ผู้ ได้ รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ในกรณีระหว่าง
ปีงบประมาณ การจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี
เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่ 27  เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                 (นายนวพล ดันสูงเนิน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตามประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
********************** 

27 มกราคม  2563     ประกาศรับสมัคร 
27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563    รับสมัคร ( เวลา 09.00-16.00 น. ) 
5  กุมภาพันธ์   2563     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ารับการคัดเลือก 
6  กุมภาพันธ์ 2563     สอบสัมภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ 
7  กุมภาพันธ์  2563     ประกาศผลการคัดเลือก 
10 กุมภาพันธ์  2563     ท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 


