
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยาม 
............................................................... 

       ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยามจ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐   
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยาม ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่จะด า เนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้ างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยาม            
จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 (1) รักษาความสงบความเรียบร้อยภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  (2) ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและบุคคล 
  (3) ดูแลความสะอาดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม 
  (4) บันทึกรายงานการปฏิบัติงานทุกวัน  

 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไป  

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
  (๓) จบการศึกษาระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
  (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ   
(๑๐) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช 



(๑๑) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ยาม) ข 

-  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เสียสละมีความรับผิดชอบสูง และสามารถอยู่     
เวรยามตอนกลางวัน และกลางคืนได้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. 

-  เป็นผู้ที่มีไหวพริบในการท างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
๓. วัน  เวลา  และสถานที่ ที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง       
ได้ที่ห้องธุรการ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 – 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

๔. การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร 
          ๑. ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน   
          ๒. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

        ๓. ส าเนาวุฒิการศึกษา/ หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษา  จ านวน  ๑  ชุด 
          ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน  ๑  ชุด 
          ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน  ๑  ชุด 
         ๖. ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน  ๑  เดือน 

         ๗. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
๘. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี )  เช่น หนังสือรับรองการผ่ านงาน/ ส าเนาหนั งสือส าคัญ              

การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส  จ านวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้สมัครเท่านั้น 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                          

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
และทางเว็บไซต ์www.sisaketspecial.go.th   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
วันที่ / เวลา /สถานที่สอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
8 มิถุนายน พ.ศ.2564 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์ในการท างาน ความสามารถใน
กา ร ป ฏิ บั ติ ง า น ค ว า มคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่ง 

๑๐๐ 
 

สอบสั มภาษณ์  /
ท ด ส อ บ ป ฏิ บั ติ 
( เ ขี ย น บ ร ร ย า ย 
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
สัมภาษณ์) 

        
 
 
 
 



๗. การจัดล าดับผลการคัดเลอืก 
ผู้ผ่ านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐              

โดยเรียงล าดับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับโดยให้ผู้ที่มาสมัครสอบคัดเลือกก่อน อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                           
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ 
www.sisaketspecial.go.th 

 

๙. รายงานตัว ท าสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติการสอน 
  ๙.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ 
         - รายงานตัว  วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น .                  
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     - เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา ๐6.๐๐ – 16.๐๐ น.               
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๙.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก          
และให้มารายงานตัว พร้อมท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
ทราบประกาศรายช่ือ 

๙.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยามต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า
สัญญาจ้างเหมาบริการตามก าหนดเวลา ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ   
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๙.๔ การจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ยามไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ยามในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่ เหมาะสม ผู้มีอ านาจ
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น 
  ๙.๖ ระยะเวลาการจ้างขึ้นอยู่กับงบประมาณจัดสรร 

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
                                                      
                                                                       

ลงชื่อ                 
                                                                    (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

                                               ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

http://www.sisaketspecial.go.th/

