
 

 
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานสถานที่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

------------------------------ 
 

  ด้วยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก  
จะด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน พนักงานสถานที่ โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่ง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 04009/ว4562 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  
สั่ง ณ วันที ่24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่คราวจึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ปราจีนบุรี นครนายก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
     1.1 ต าแหน่งพนักงานสถานที่      จ านวน  1 อัตรา       
   อัตราเงินเดือนละ 8,690 บาท 
   ค่าครองชีพ  310 บาท 
 2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  2.1 ต าแหน่งพนักงานสถานที่ 
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเปิด – 

ปิดส านักงาน ท าความสะอาดทรัพย์สิน อาคาร และบริเวณสถานที่ของทางราชการ เดินหนังสือราชการ ทั้งใน
และนอกหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  3.1.1 มีสัญชาติไทย 
  3.1.2 อายุไม่ต่ ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

  3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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  3.2 ลักษณะต้องห้าม 
 3.2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้ 
  (ก) วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชื้อ 
  (ข) โรคเท้าชา้งในระยะทีป่รากฎอาการเป็นที่รังเกยีจต่อสังคม 
  (ค) โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
  (ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (จ) โรคติดต่อรา้ยแรงหรอืโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรอืรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ก าหนด 
 3.2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

ข้อบังคับน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
  3.2.3 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  3.2.4 เป็นบุคคลล้มละลาย 

 3.2.5 เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคกุเพราะการกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 3.2.6 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวนิัย 
จากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
   3.2.7 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรอืไล่ออก เพรากระท าผดิวินัยข้อบังคับน้ี 
หรือตามกฎหมายอื่น 

  3.2.8 เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบรับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกในวันที่ท าสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรอืพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ  
ส่วนท้องถ่ิน 

  3.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.3.1 เพศชายหรือหญิง 
  3.3.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

  3.3.3 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานสถานที่ ต้องท าสัญญาและค้ าประกัน
ด้วยบุคคลซ่ึงเป็นข้าราชการไมต่่ ากว่าระดับช านาญงานหรือปฏิบัติการขึ้นไป 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตทิัว่ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ 
รับสมัครสอบและคัดเลือกนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฎวา่ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกตั้งแต่ตน้ 
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3. อัตราค่าจ้าง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 8,690 บาท ค่าครองชพี 310 บาท  รวมเป็นเงิน 9,000 บาท    
(เก้าพันบาทถ้วน) 

  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลือก ให้ขอรับและให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนปราจีนกลัยาณี  
ระหว่างวันที ่15 - 21 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. 

         5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 
  5.2 หลักฐานการศกึษา เช่น ประกาศนียบัตร หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
หรือระเบียนผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงและส าเนา      จ านวน 1 ฉบับ 

     5.3 บัตรประจ าตวัประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 

 5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. 2549       จ านวน 1 ฉบับ 

     5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน         จ านวน 1 รูป 

     5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณทีี่ชือ่ – ชื่อนามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหยา่ (ถ้ามี) ประกาศนียบัตร/ 
เกียรติบัตรฉบับจริง และส าเนา        จ านวน 1 ฉบับ 

6. เงื่อนไขการสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการคดัเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไมว่่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผูส้มัครไม่มีสิทธิ
สอบตามประกาศรับสมัครดังกลา่ว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารบัการสอบคัดเลือกครั้งนีเ้ป็นโมฆะ และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีจะไม่พิจารณาจา้ง จะเรียกร้องสิทธใิด ๆ มิได้ 

7. วิธีการสอบและคัดเลือก 
   ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลจากประวัติการท างาน ความรูท้ี่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ท่วงท่าวาจา 
อุปนิสัย ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานและบุคลิกภาพอย่างอื่น 

 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
              โรงเรียนปราจีนกัลยาณีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือก ในวันที ่23 สิงหาคม 2565 ทาง  www.pkn.ac.th/งานบุคคล และติดประกาศ ณ อาคาร 1 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
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 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะตอ้งเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คดัเลือก
ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คดัเลือกได้คะแนนรวมเท่ากนั ให้จับสลาก การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด 
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาปราจีนบุรี นครนายก จะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทาง www.pkn.ac.th/งานบุคคล หรือกลุ่ม
บริหารงานบุคคล อาคาร 1 ณ โรงเรียนปราจีนกลัยาณี โดยจะประกาศเรยีงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมา
ตามล าดับ 

 11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  
  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้น้ันมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  11.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
  11.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจา้ง 
  11.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจา้ง 
  11.4 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 12. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
       การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลอืกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้ผู้สอบที่ก าหนดได้
ล าดับ 1 มาท าสัญญาจา้ง ทั้งนี้ในวันที่จดัท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้าง
หน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไมไ่ปรายงานตัวและจดัท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิในการท าสัญญาจา้ง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จะเรียก  ผู้ได้รับคัดเลือก
ล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธใิดในภายหลังมิได้ 

    13. ผู้สมัครไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ กับโรงเรียนปราจีนกัลยาณี และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ในการสมัครสอบ 
 

  ประกาศ ณ วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
(นายวิเชียร อินทมาศ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
 
 
 
 
 
 

http://www.pkn.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
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ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง พนักงานสถานที ่

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร 1 สิงหาคม 2565 

รับสมัคร 15 - 21 สิงหาคม 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร 23 สิงหาคม 2565 

เลือกสรรโดยการสอบสัมภาษณ ์ 24 สิงหาคม 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 25 สิงหาคม 2565 

รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 26 สิงหาคม 2565 
 
 


