ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------------------------------------------------

ด้ ว ยโรงเรี ย นภู เ ก็ ต วิ ท ยาลั ย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่ อ สอบคั ด เลื อ กลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย 1 อั ต รา ปฏิ บั ติ ง านที่ โ รงเรี ย น
ภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท าความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
2.2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อัตราค่าจ้าง 12,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) เพศชาย
2) จบการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3) เป็นบุ คคลที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็ง แรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่เป็ น
ผู้เสพสารเสพติด หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกากับ
ธุรกิจรัก ษาความปลอดภั ยก าหนด ไม่ เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ คนไร้ความสามารถ หรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานปฏิบัติการของรัฐ
4) อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี และมีความสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า
160 เซนติเมตร มีสัญชาติไทย มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง
5) ไม่เคยกระทาความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
สาหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน
และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้ว
6) เป็นผู้มีความรู้ในศิลปะป้องกันตัวและการใช้อาวุธพอสมควร
หลักฐานการรับสมัคร
1) สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
พร้อมสาเนาบัตร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5) ใบผ่านการคัดเลือกทหาร จานวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กให้ ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองตามแบบใบสมั ค รที่ ก าหนด
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม
2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ
4. การคัดเลือก
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th
2) สอบคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
5. ประกาสผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th

6. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม
2565 ถึง 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน 17 วัน ทั้ง นี้ ไม่ผูกพันการต่อสัญ ญาในปีง บประมาณ
พ.ศ.2566
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กาหนดการสมัครคัดเลือกและเลือกสรรพลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
.........................................

ประกาศรับสมัคร

23 มิถุนายน 2565

รับสมัคร

24 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

10 มิถุนายน 2565

ดาเนินการคัดเลือก

13 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือก

13 มิถุนายน 2565

รายงานตัว ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน

14 มิถุนายน 2565

