ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา ตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
---------------------------------------ด้วย สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประสงค์รับสมัคร
บุคลำกรเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำ ตำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖
----------------------------------------------------------๑. ตำแหน่งและสถำนที่ปฏิบัติงำน
๑.๑ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย
๒. ประเภทกำรจ้ำง
ประเภทที่ ๒ พนักงำนจ้ำง ปฏิบัติหน้ที่รักษำควำมปลอดภัย
๓. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
๔. ค่ำจ้ำงที่ได้รับ
ค่ำจ้ำงที่จะได้รับต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ บำท
๕. คุณสมบัติผู้สมัคร
๕.๑ ต้องเป็นเพศชำย มีอำยุระหว่ำง ๒๕ ปีบริบูรณ์ หรือตำมที่ตกลงกัน กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
๕.๒ เป็นผู้มีร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่ทุพพลภำพ มีบุคลิกภำพดี ไม่เป็นโรคทำงจิตและประสำท หรือ
โรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่ออำชีพ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมระเบียบรำซกำร
๕.๓ ไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ โรคพิษสุรำเรื้อรัง เสพยำเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
๕.๔ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยำ สุภำพเรียบร้ อย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสังคม
เป็นคนช่ำงสังเกต มีปฏิภำณไหวพริบดี สนใจและติดตำมเหตุกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวที่อำจเกิดขึ้นหรือก่อควำมเสียหำย
ต่อทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ว่ำจ้ำง
๕.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุด ให้จำคุก เพรำะกระทำผิ ดควำมผิ ดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษหรือเป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำน
รำชกำร เช่น กรมคุมประพฤติ กรมรำชทัณฑ์ กรมประชำสงเครำะห์ และองค์กำรทหำรผ่ำนศึก เป็นต้น
๕.๖ เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตย อันมีพระมหำกษัตริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรรับรำชกำรทหำร
๕.๗ เป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมรักษำควำมปลอดภัย กำรกู้และบรรเทำสำธำรณภัยจำกหน่วยงำนรำชกำร
หรือเอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง เป็นหรือเคยเป็นทหำร ตำรวจ อำสำสมัครรักษำดินแดน หรือพนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย (ผู้ว่ำจ้ำงหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำถือว่ำมิใช่สำระสำคัญ เฉพำะกรณีที่เห็น
ว่ำเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่ำจ้ำงเท่ำนั้น)
/๕.๘ ในกรณี...

-๒๕.๘ ในกรณีจำเป็นสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย อำจร้องขอให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรตรวจสอบประวัติ
ของ "ผู้รับจ้ำง" ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย หรือจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือสถำนี
ตำรวจท้องที่ในเขตจังหวัดสุโขทัย หรือเป็นผู้ที่มีอำชีพพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยอยู่แล้ว
๖. กำรรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำง วันที่ ๑๙ - ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดรำชกำร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรรับสมัครแต่อย่ำงใด
๗. เอกสำรประกอบกำรยื่นใบสมัคร
๗.๑ ใบสมัคร ตำมแบบ บส.๑ แนบท้ำยประกำศนี้
๗.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน ๓ เดือน
จำนวน ๓ รูป และได้ลงลำยมือกำกับหลังรูปถ่ำยไว้แล้ว
๗.๓ สำเนำวุฒิกำรศึกษำพร้อมรับรองสำเนำ จำนวน ๒ ฉบับ
๗.๔ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุพร้อมรับรองสำเนำ จำนวน ๒ ฉบับ
๗.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำ จำนวน ๒ ฉบับ
๗.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๗ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน ( ถ้ำมี )
๗.๘ หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ำมี )
๘. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งยื่นเอกสำรประกอบกำร
สมัครให้ครบถ้วนตำมที่กำหนด หำกเกิดกรณีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่ำเอกสำร
ประกอบกำรยื่นสมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ
๙. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ ตุลำคม
๒๕๖๕ ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย
๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
๑๐.๑ กำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกเอกสำรใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกและข้อมูลต่ำง ๆ
เพือ่ ให้ทรำบถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๑๐.๒ วิธีกำรประเมินผล จะประเมินผลกำรคัดเลือกโดยวิธีสัมภำษณ์
๑๐.๓ เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีมีคะแนนเท่ำกัน
ให้ผู้ที่มีคะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
มำกกว่ำเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก
/๑๑ กำรกำหนด....

-๓๑๑. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบคักเลือก
กำหนดสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๒. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมลำดับคะแนนที่ได้ โดยเรียงลำดับ
ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกไว้ในลำดับแรกและผู้ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงไป ( สำรอง )
ตำมลำดับคะแนน จำนวนตำแหน่งละ ๑ คน เพื่อเป็นกำรป้องกันกรณีที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำยตัวฯ จะเรียก
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในลำดับถัดไปทดแทน และเมื่อมีผู้มำรำยตัวปฏิบัติหน้ำที่แล้ว ให้ถือว่ำกำรคัดเลือกเสร็จสมบูรณ์
กำรเรียงลำดับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็นอันยกเลิก โดยกำหนดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันที่
๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ณ สถำนที่ปิดประกำศของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย และทำงเว็บไซต์
https://www.stipeo.go.th/.
๑๓. กำรจัดทำข้อตกลงกำรจ้ำงและกำรเข้ำปฏิบัติงำน
๑๓.๑ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องเข้ำทำข้อตกลงกำรจ้ำงสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ทันทีที่ได้รับกำร
แจ้งเป็นหนังสือ และต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับแจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำกสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๓.๒ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก จะต้องเข้ำปฏิบัติงำนตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก ณ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย
ประกำศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยธวัชชัย ชูหน้ำ)
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย

