
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
      ด้วยโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์  จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/       
ว ๔๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม  ๒๕๖๐ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด่วนมำก ที่  ศธ 
๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕  มีนำคม ๒๕๔๗   จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ จ ำนวน ๑  อัตรำ  

       ๒.  คุณสมบัตผิู้สมัคร 
                ๒.๑ มีสัญชำติไทย 

๒.๒ อำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๒.๓ วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๒.๔ ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลำย 
๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่ที่
รังเกียจของสังคม 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น   
ของรัฐ 
  ๒.๙ ไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ณ วันท ำสัญญำ) 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  
  ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร 

      ๓. อัตราคา่จ้าง 
                    ได้รับค่ำจ้ำงเดือนละ  ๙,๐๐๐   บำท 
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      ๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
                   ๔.๑ งำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ  
รวมทั้งระบบ AMSS 

๔.๒ งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแล ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๔.๓ งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล 

กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
๔.๔ งำนประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น  

กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 
  ๔.๕ งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

      ๕. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ระหว่ำงวันที่ 
๒๖ ตุลำคม – ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  

      ๖. หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
                     ๖.๑  ใบสมคัรขอรับได้ที่โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ 

           ๖.๒  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด  ๑  นิ้ว  (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)     
             จ ำนวน  ๑ รูป 

     ๖.๓   ส ำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๖.๔  บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง พร้อมส ำเนำ              จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๖.๕  ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                 จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

           ๖.๖  ใบรับรองแพทย์(สถำนพยำบำลของรัฐ)             จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
           ๖.๗  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ำม)ี    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๗. เงื่อนไขการรับสมัคร 

          ๗.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ต้องยื่น ใบสมัครด้วยตนเอ ง กรอกรำยละเอียดในใบสมัคร                      
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ำกับเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัครทุกฉบับ 

   ๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร 
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครหรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

   ๗.๓ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบ
ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบ
ภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จโรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทรจ์ะไม่
พิจำรณำจ้ำง จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
      ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
            จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  
ณ  โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ 
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               ๙.  การด าเนินการสอบคัดเลือก  

           ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในวันที่  ๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ 
             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  
            กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่

ได้คะแนนในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
             การจัดล าดับที่   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย                 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
      ๑๑. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

                      จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ตำมล ำดับคะแนนสอบจำกมำกไปหำน้อย  ภำยในวันที่๔ 
พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกำศผลกำรคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลำตำมโครงกำร 

๑๒. การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
      ๑๒.๑  จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือก ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒  โดยใช้ประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือกโรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้ำง  จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้องทรำบประกำศ
กำรขึ้นบัญชี ส ำหรับกำรเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตำมล ำดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทำงจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบสมัคร 
 ๑๒ .๒   เมื่ อสิ้ น ปี งบประมำณ  (๓๐  กัน ยำยน ) ห ำกได้ รั บ งบประมำณ กำรจ้ ำงต่ อ เนื่ อ ง                       
จะด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว จึงจัดท ำสัญญำจ้ำงต่อ 
 ๑ ๒ .๓  ก รณี ที่ ต ร ว จ พ บ ว่ ำ เป็ น ผู้ ข ำ ด คุ ณ ส ม บั ติ ต ำม ที่ ก ำ ห น ด ใน ป ระก ำศ รั บ ส มั ค ร                                
จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง หรือยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 อนึ่ง  อัตรำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  ถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจะไม่มีข้อผูก พันที่จะ
น ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/ข้ำรำชกำร หำกผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำน
รำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงก ำหนดตำมล ำดับ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
            ประกำศ  ณ  วันที่     ๑๙     ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  
    (นำยสมชัย  สันติภัคพงศ์) 

       ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ 
 
 



 
 
 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 

(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ ลงวันที่ ๑๙  ตุลำคม ๒๕๖๑) 
........................................... 

 

๑.   ประกำศรับสมัคร วันที่  ๑๙  ตุลำคม ๒๕๖๑ 

๒.   รับสมัครคัดเลือก ๒๖ ตุลำคม – ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

๓.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

๔.  สอบคัดเลือก ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

๕.  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

๖.  จะด ำเนินกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน เมื่อได้รับกำรแจ้งงบประมำณแล้ว 

๗.  จัดส่งประกำศผลกำรคัดเลือกไปยัง สพป.นครรำชสีมำ เขต ๒ ภำยในวันที่ ๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 

   
 
 
 
 
 


