
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่แตง 
เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

---------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34              

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งต้ังเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตามคำส่ัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1120/2560 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม  2560  และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารบุคคล / ลูกจ้างช่ัวคราว  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังนี้   
 

 1. ช่ือกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

      กลุ่มงานตามลักษณะงาน กลุ่มงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 

     ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

     ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนแม่แตง กลางวัน และกลางคืน คอยติดตาม 
และสอบถามผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมาติดต่อ ราชการ  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

    อัตราว่าง   1    อัตรา 

    ค่าจ้างที่จะได้รับ  เดือนละ     7,000  บาท 

    ระยะเวลาการจ้าง  1 เมษายน 2564  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ัง เป็นลูกจ้างชั่วคราว                    
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   

     2.1. เพศชาย  
     2.2. มีสัญชาติไทย 

     2.3. อายุ 20 – 55 ปี 

     2.4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 

     2.5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

     2.6. เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนให้เป็นปกติได้ 

     2.7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความเสียสละ อดทนในการทำงาน มีความ 

     ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตสาธารณะ 

     2.8. เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

     2.9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่จะเป็นความผิดลหุโทษ หรือเป็น   
การกระทำโดยประมาท 

/2.10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   
 



 
 
 

     2.10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก จากหน่วยงานราชการ องค์กร  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

     2.11. ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

     2.12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     2.13. สามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ท้ังกลางวัน และกลางคืน 

     2.14. หากผ่านการรับราชการทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร หรือมีประสบการณ์ 

ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. การรับสมัคร 
 

     3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             ให้ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัคร ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มงานบริหารบุคคล    
     โรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 1 – 10  มีนาคม  2564              

ในวัน และเวลาราชการ 
 

     3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ีรับสมัคร จำนวน  1  รูป 
    2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน      1     ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน       1     ฉบับ 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเอกสารตัวจริง) จำนวน      1     ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึง  

วันท่ีสมัคร จำนวน 1  ฉบับ 
 6. เอกสารเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี) 
 7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ด้วยตนเอง 
 

      3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า            
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง           
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี             
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการเข้ารั บ            
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 

   4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
  โรงเรียนแม่แตง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
สมรรถนะ ในวันที่  12  มีนาคม  2564   ณ  บอร์ดประกาศหน้าห้องกลุ่มงานบุคคล 
 

 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ 
สัมภาษณ์ , ทดสอบทักษะการทำงาน และสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 15  มีนาคม  2564 เวลา 09.00
น. – 11.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 



 



ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ...........................................นามสกุล................................. สัญชาติ...................เช้ือชาติ................. 
ศาสนา............................เลขบัตรประจำตัวประชาชน....................................................................................... 
อาชีพ............................เกิดวันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ. ........................อายุ......................ปี 
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี................ตำบล....................................อำเภอ............................... 
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์................................. 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี................ตำบล........................อำเภอ............................... 
จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์............................................... 
สถานภาพ   โสด  สมรส หย่าร้าง มีบุตร – ธิดา จำนวน.......................คน 
 

2. คุณวุฒิ 
สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ....................................................................................................................
จากสถานศึกษา...................................................................................................................................... 
เมื่อวันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ. .................... 
 

3. ความสามารถพิเศษ / คุณวุฒิพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
 

4. ประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สมัคร 
                                                                        (.......................................................) 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้รับสมัคร 
                                                                       (..............................................) 

 
 

                                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี...............เดือน....................พ.ศ. ....................... 
 

รูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 

หลักฐาน  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาวุฒิการศึกษา 
อื่น ๆ 
(ระบุ)......................................... 


