
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 
เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

-------------------------------------------------------------------- 
                ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง มีความประสงค์เปิดรรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต าแหน่ง ยามรักษาควานปลอดภัยจ านวน 1 
อัตรา  

1. คุณลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

เพื่อจะได้ท าการตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณอาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้อยู่ในความ
เรียบร้อย ปลอดภัย(รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้ายประกาศน้ี) 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได ้
2. เพศชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า 25ปี และไม่เกิน 55 ปี ต้องแสดงหลักฐานการผ่านการกณฑ์

ทหารหรือการพ้นภาระทางทหารมาแล้ว 
 3. มีบุคลิกดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที ่

4. เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
 5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
6. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ลักษณะองอาจผึ่งผาย น่าเกรงขาม ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม

ระเบียบราชการ ไม่ติดสุราและยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ (ออกให้ก่อนวันย่ืนเอกสารหลักฐาน      
ไม่เกิน 3 เดือน 

.7. ไม่เคยกระท าความผิดและต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นการกระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงานอันเกิดจากเหตุที่ท าให้นายจ้าง               
ได้รับความเสียหาย 

      8.การศึกษา ต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้ึนไป 
หมายเหต ุ

กรณีมีประสบการณ์หรือใบผ่านจากหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
เบ้ืองต้นของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

3. เอกสารในการรับสมัคร 
1. ส าเนาประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ใน

กรณีช่ือ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 1 ชุด 

 

 



4. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง)ได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
5. วัน เวลา สถานท่ีในการสอบสัมภาษณ์ 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.30 เป็นต้นไป 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง , 

www.banrong.go.th และFacebook องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  

  
                                              ประกาศ ณ วันที่   20 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2564 

 
+ 
  

 (นายประหยัด  สุวรรณโน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) 
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานในส่วนรักษาความปลอดภัยในบริเวณ 

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

.............................................................. 
1. ความเป็นมา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  มี ทรัพย์สินของทางราชการอยู่ใน บริเวณส านักงาน          
ประกอบด้วยอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ , รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 4 คัน ,รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  
จ านวน 1 คัน ,รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2คัน และบริเวณอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร้อง ประกอบด้วย อาคารที่ท าการอบต . อาคารกองช่าง  อาคารกองการศึกษา อาคารกศน .                ห้อง
ประชุมและบริเวณโดยรอบ เพื่อ ความปลอดภัย ของทรัพย์สินจึงต้องมีผู้ปฏิบัติงานในส่วนรักษาความปลอดภัยใน
บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง เพื่อจะได้ท าการ ตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณอาคาร 
สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้อยู่ในความเรียบร้อย ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได ้
 3.2. เพศชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี และไม่เกิน 55 ปี ต้องแสดงหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ
การพ้นภาระทางทหารมาแล้ว 
 3.3. มีบุคลิกดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที ่
 3.4. เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
 3.5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 3.6. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ลักษณะองอาจผึ่งผาย น่าเกรงขาม ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบ
ราชการ ไม่ติดสุราและยาเสพติด โดยแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบ (ออกให้ก่อนวันย่ืนเอกสารหลักฐาน      ไม่เกิน 
3 เดือน 
 3.7. ไม่เคยกระท าความผิดและต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นการกระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงานอันเกิดจากเหตุที่ท าให้นายจ้าง               ได้รับ
ความเสียหาย 
        
ความต้องการ 

 ปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานที่จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564วุฒิการศึกษา ต้องจบการศึกษาอย่าง
น้อย ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ข้ึนไปจ านวน 1 คน 

อัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับ  จ านวนเดือนละ 7,500 บาท/เดือน 

 



หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของยาม อยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่
ในความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณอาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้อยู่ใน
ความเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องก าหนด หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  อยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ  ในช่วงกลางคืนของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – 
๐๘.๓๐ น.ของวันถัดไป และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
 2. ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการประกอบด้วยอุปกรณ์ส านักงานต่าง ,ๆ  รถยนต์ส่วนกลาง 
จ านวน 4 คัน ,รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค ์จ านวน 1 คัน ,รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2คัน มิให้สูญ
หาย จากการโจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยอ่ืน  ๆ
 ๓.  สังเกต ตรวจตราดูแลผู้เข้า – ออก เพื่อระวังความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ตลอดจนบันทึกการ
เข้า-ออกของบุคคล 
 ๔.  ตรวจตราดูแลบริเวณอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง ประกอบด้วย                          
อาคารที่ท าการอบต. อาคารกองช่าง อาคารกองการศึกษา  อาคารกศน.  ห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ            
ให้อยู่ในความเรียบร้อย ปลอดภัย 
 5 เปิด-ปิดไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องและบริเวณอื่นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร้องก าหนด 
 6 รายงานเหตุกาณ์ต่อผู้บังคับบัญชา แจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินต่อหัวหน้าหน่วยงานและหน่วยงาน/ผ้
เกี่ยวข้อง 
 .7 เชิญธงชาติลงสู่ยอดเสาทุกวัน (เวลา 18.00น.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


