
   

 
 
 
 
  

ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ที่  ๒๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
.................................................. 

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเหมา เป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๔, ข้อ ๑๘(๑) และข้อ ๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต ่า
กว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ค าสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๙๙/๒๕๖๐  เรื ่อง ค าสั่งมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อจ้างเหมาบริการ รายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัย  โดยมีดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จ านวน ๑  อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับกำรคัดเลือก 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นบัถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
(๓) จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่านี้ 
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  

ก.ค.ศ. 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



   

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   (๑) เพศชาย วุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ในหน้าที่ และมีความขยันอดทน 
   (๒) เคยเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 
   (๓) เคยผ่านการอบรมรักษาความปลอดภัย 
   (๔) เคยเป็นยามรักษาการณ์ 
   ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   
   ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ตรวจตรา
สอดส่องดูแล ป้องกันอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์สินของทางราชการ ดูแล
สอดส่องคนและรถเข้าออกภายในสถานที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.  กำรรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรรับสมัคร 
  (๑) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนา จ านวน ๑ ชุด รับรองความถูกต้องด้วยตนเอง และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้
รับการพิจารณาจัดท าสัญญาเป็นจ้างเหมาบริการ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะเรีบกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ดังนี้ 
  (๑) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 
  (๒) วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนและผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร 
  (๓) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) 
  (๔) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
  (๕) ใบรับรองแพทย์  
  (๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกันจ านวน ๓ รูป 
  (๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบส าคัญการหย่า พร้อมส าเนา (ถ้ามี)  
  (๘) หลักฐานที่จ าเป็นอย่างอ่ืน (ถ้ามี) 



   

 ๔. เงื่อนไขในกำรสมัคร 
  ผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศจริง และจะกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใสด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 
 ๕. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดทีี่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ http://www.mukcc.ac.th 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้ 
  ๖.๑ สอบข้อเขียน (อัตนัย) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) เกี่ยวกับความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๖.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) เกี่ยวกับ 
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพรบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 ๗. วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรคัดเลือก  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะด าเนินการคัดเลือกใน 
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยก าหนด ดังนี้ 
  ๗.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
  ๗.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๘. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการสอบข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือ
เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 ๙. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๔  ณ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ http://www.mukcc.ac.th 
 
 
 

http://www.mukcc.ac.th/
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 ๑๐. เงื่อนไขกำรจ้ำง และกำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง โดยเริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
การต่อสัญญาจ้างเหมาบริการ จะท าการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีผลการประเมิน และเป็นไปตามการจัดสรร
งบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน และตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

                          

 

(นายศศิพงษา  จันทรสาขา) 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ก าหนดการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
(แนบท้ายประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

****************************** 

 

กำรด ำเนินกำร วันที่ด ำเนินกำร 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ ๑ - ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๔ 

รับสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง 
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

การจัดท าสัญญาจ้าง วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 


