
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกอกวิทยา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัตงิานธุรการโรงเรียน 

------------------------------ 
 ด้วย โรงเรียนบ้านกอกวิทยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน  และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างช่ัวคราว   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยา       
จ านวน 1 อัตรา  

 2. ขอบข่ำยภำรกิจและหน้ำท่ีกำรปฏิบัติงำน 
  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเกบ็เอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเกบ็ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมลู การส ารวจและบันทึกข้อมลูการ
จัดท ารายงานข้อมลู จัดสง่และรับข้อมูลในระบบ ICT 
  2.4 งานประสานงาน การติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถ่ิน 
การใหบ้ริการแกป่ระชาชนหรือผูม้าขอรบับริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 งานอื่น ๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
    (3)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
    (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชิกท้องถ่ิน หรอืผู้บริหารท้องถ่ิน 
    (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน       
    (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (8)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 



    (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
    (12)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานของรฐั   
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 

 4. อัตรำค่ำจ้ำง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  9,000.- บาท (เก้าพันบาท) 

   5. วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลอืก ให้ยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ 
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน 
2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   6. เอกสำรและหลักฐำนท่ีจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

   6.1 ใบสมัครขอรบัได้ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 
    6.2 วุฒิการศึกษาฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ชุด 
    6.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจรงิและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านฉบบัจริง และส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    6.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึง่ออกไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่า           
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   จ านวน 1 ฉบับ 
    6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว            
ไม่เกิน 6 เดือน   จ านวน 1 รูป 
    6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ (ในกรณีที่ช่ือ – ช่ือนามสกลุ   ใน
หลกัฐานการสมัครไม่ตรงกนั) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบบัจริง และส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั 

   7. เง่ือนไขกำรสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น         
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง            
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ     
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก าหนด                
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได้ 

   8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเขำ้รับกำรคัดเลือก  
   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก ภายในวันที่   2 พฤศจิกายน 2561            
ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 

     9. กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 

      ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3  พฤศจิกายน  2561   เวลา   09.00 น. ณ โรงเรียน
บ้านกอกวิทยา 

 



     กำรสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังน้ี 
   - สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
     1. ประวัติการศึกษา 
     2. ประสบการณ์การท างาน/กิจกรรมระหว่างศึกษา 
     3. ความรอบรู้ทั่วไป 
     4. ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
     5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ปฏิภาณไหวพริบ 

  10.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงล าดับทีจ่ากผู้คัดเลือก
ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

  11.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  4 พฤศจิกายน 2561   ณ  โรงเรียนบ้าน
กอกวิทยา ประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว้
เป็นเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 

  12.  กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
      12.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2562 โดยใช้ประกาศผ
ข้ึนบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านกอกวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัวเพือ่จัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้
ได้รับการคัดเลือกทีจ่ะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี ส าหรบัการเรียกตัวครัง้ต่อไป จะมีหนงัสอืเรียกตัว
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามทีร่ะบุข้อมลูไว้ในใบสมัคร  
       12.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่องจะ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อ 
       12.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  อนึ่ง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะไม่มีข้อ
ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  หากผู้ใด
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                          
                       ( นางนิรันดร์  อธิพรหม ) 
               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยา  
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเหมำบริกำร 
ต ำแหน่งอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  

(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำ ลงวันท่ี  ๒๒ ตุลำคม 2561) 
*************************** 

 
1. ประกาศรับสมัคร วันที่  ๒๒  ตุลาคม  2561 
2. รับสมัคร วันที่  26 ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน 2561 

(ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ) 
3. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  2  พฤศจิกายน 2561 
4. สอบคัดเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์ วันที่  3  พฤศจิกายน 2561 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน 2561 
6. จะด าเนินการจ้างอัตราจ้าง 
     ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

เมื่อได้รบัการแจ้งงบประมาณแล้ว 

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลอืกไปยัง 
     สพป.นครราชสีมา เขต 2 

ภายในวันที่  4  พฤศจิกายน 2561 

 
  
  
  
  
  

 
 

 


