
 
ประกาศโรงเรียนวัดเหมสูง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน    
----------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนวัดเหมสูง  จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  
และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด่วนที่สุด                    
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๐  และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ด่วนมำก  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๔๗  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำง
ชั่วครำว  โดยมรีำยละเอียด  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ  โรงเรียนวัดเหมสูง  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           ๒.๑ มีสัญชำติไทย 
                     ๒.๒ อำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                     ๒.๓ วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ขึ้นไป 
                     ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                     ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
                     ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
                     ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
                     ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ 
                     ๒.๙ ไม่เป็นข้ำรำชกำร  หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสำหกิจ  หรือพนักงำน  หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ณ  วันท ำสัญญำจ้ำง) 
                     ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนอื่นของ
รัฐ 
                     ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
     ๓. อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับค่ำจ้ำงเดือนละ  ๙,๐๐๐.-  บำท   (เก้ำพันบำทถ้วน) 

     
 
 
 
 

 



-๒- 
   ๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

๔.๑  งำนธุรกำร  งำนสำรบรรณ  จัดเก็บเอกสำรหลักฐำน  ทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำง ๆ 
รวมทั้งระบบ  AMSS 

๔.๒  งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแล  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
                     ๔.๓  งำนขอ้มูลสำรสนเทศ  จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล  
กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

๔.๔  งำนกำรประสำนงำน  กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ  ชุมชนและท้องถิ่น 
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 

๔.๕  งำนอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๕. ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทีโ่รงเรียนวัดเหมสูง   
ระหว่ำงวันที่  ๒๖  ตุลำคม  -  ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 

   ๖. หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
 ๖.๑ ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนวัดเหมสูง 
 ๖.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
                                                                                                         จ ำนวน  ๑  รูป 
 ๖.๓ ส ำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ                                    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ                                   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

๖.๕ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ                                                จ ำนวน  ๑  ฉบับ                                                          
๖.๖ ใบรับรองแพทย์  (สถำนพยำบำลของรัฐ)                                         จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๖.๗ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ำมี)                                          จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

               ๗. เงื่อนไขการรบัสมัคร 
                     ๗.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  กรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนถูกต้อง  และรับรองส ำเนำถูกต้อง  พร้อมลงชื่อก ำกับเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัครทุกฉบับ 
                     ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครหรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
                     ๗.๓ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนใน
กำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกสรรหำครั้งนี้เป็นโมฆะ  
และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด  หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จ  
โรงเรียนวัดเหมสูง  จะไม่พิจำรณำจ้ำง  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้   

     ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   
      จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภำยในวันที่  ๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนวัดเหมสูง 
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  ๙. การด าเนินการสอบคัดเลอืก   

        ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในวันที่  ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  เวลำ  ๐๙.๐๐ น.  เปน็ต้นไป   
ณ  โรงเรียนวัดเหมสูง   

     การสอบคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังนี้ 
     - การสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
       ๑. ประวัติกำรศึกษำ 
       ๒. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน/กิจกรรมระหว่ำงศึกษำ 
       ๓. ควำมรอบรู้ทั่วไป 
       ๔. ท่วงที  วำจำ  อุปนิสัย 
       ๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์/ปฏิภำณไหวพริบ 
     ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
       กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้

ที่ได้คะแนนในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์  โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  ๖๐ 
       การจัดล าดับที่  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย  ในกรณีที่มี

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
    ๑๑.ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
       จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนสอบจำกมำกไปหำน้อย  ภำยในวันที่  ๔  

พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกำศผลกำรคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลำตำม
โครงกำร 

   ๑๒.การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
     ๑๒.๑ จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน   ๒๕๖๒  โดยใช้ประกำศข้ึนบัญชีผู้

ได้รับกำรคัดเลือกโรงเรียนวัดเหมสูง  เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้ำง  จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้อง
ทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี  ส ำหรับกำรเรียกตัวในครั้งนี้ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตำมล ำดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทำง
จดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

     ๑๒.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ (๓๐  กันยำยน)  หำกได้รับงบประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่องจะด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว  จึงจัดท ำสัญญำจ้ำงต่อ 

     ๑๒.๓ กรณีท่ีตรวจพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครจะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง  
หรือยกเลิกกำรจ้ำง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 อนึ่ง  อัตรำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  ถือเป็นอัตรำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน ำไปสู่
กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/ขำ้รำชกำร  หำกผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำน
รำชกำรหรือข้ำรำชกำร  ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงก ำหนดตำมล ำดับ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน    

      ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
                                                        

 
 

(นำยทนงศักดิ ์  ยศกลำง ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเหมสูง 



 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
ต าแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   

โรงเรียนวัดเหมสูง  สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดเหมสูง  ลงวันที่  ๑๙  ตุลำคม  ๒๕๖๑) 

 
๑. ประกำศรับสมัคร ภำยในวันที่  ๑๙  ตุลำคม  ๒๕๖๑ 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันที่  ๒๖  ตุลำคม – ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  ๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๔. สอบคัดเลือก ภำยในวันที่  ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๕. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  ๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
๖. จะด ำเนินกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำน 
ธุรกำรโรงเรียน 

เมื่อได้รับกำรแจ้งงบประมำณแล้ว 

๗. จัดส่งประกำศผลกำรคัดเลือกไปยัง 
สพป.นครรำชสีมำ  เขต ๒ 

ภำยในวันที่  ๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ใบสมัคร.................. 

 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน     

โรงเรียนวัดเหมสูง   สังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 
 
 

๑. ชื่อ...................................................................นำมสกุล............................................... ................. 
      สัญชำติ..................................เชื้อชำติ.......................................ศำสนำ............................... ........... 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อำยุ..........ปี............เดือน............วัน 
๓. เกิดท่ีต ำบล....................................อ ำเภอ........................................จังหวัด.......................... ......... 
๔. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน......................................ออก  ณ  ส ำนักงำน...................................            

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ............................. ... 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต ำบล.................................... .......... 

อ ำเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์....................................... .... 
๖. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิกำรศึกษำ.........................../วชิำเอก..............................................หลักสูตร..........ปี  
มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  เพื่อปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ  เขต ๒ 

๘. เอกสำรหลักฐำนที่แนบใบสมัคร 
               รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป             ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ๑  ฉบับ 
               ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ๑ ฉบับ                            ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
      ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ๑ ฉบับ      ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
               หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
 
 
                                                    ลำยมือชื่อ...................................................ผูส้มัคร 
                                                               (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  



 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
(     ) หลักฐำนครบ 
(     ) หลักฐำนไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต ำแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
(     ) ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต ำแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 
 
 
 
 


