
 

ประกาศโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
...................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยตามค าสัง่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐและหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
จ้างผูป้ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้าง
ช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พทิยาคม ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน 
๑.๑  ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๒  ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
 

  ๒.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี 
   ๒.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลกัฐานทะเบียนและหนงัสือราชการ
ต่างๆ รวมทัง้ระบบ E-office 
   ๒.๒  งานบุคคล จัดเกบ็เอกสาร หลักฐานราชการต่างๆ   

๒.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมลู การส ารวจและบันทึก
ข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมลู จัดส่งและรบัข้อมลูในระบบ ICT 

๒.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานราชการอื่นๆ ชุมชนและ
ท้องถ่ิน การให้บริการแกป่ระชาชน หรือผูม้าขอรบับริการ หรือติดต่อราชการ 

๒.๕  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

  ๓.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะตอ้งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑)  มีสัญชาติไทย 
    ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบรูณ์ 

/๓) ไม่เป็นบุคคล... 



    ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔  ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

     หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ใน   
     กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

    ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  
                                               หรือเจ้าหน้าทีพ่รรคการเมือง 

๖)  ไม่เป็นผูเ้คยต้องได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เพราะ   
     การท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดย  
     ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    ๗)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รงัเกียจของสงัคม 
    ๘)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
                                               หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ 
    ๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจ้าง 
                                               หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วน 
                                               ราชการส่วนท้องถ่ิน (ณ วันท าสัญญา) 
    ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกจิ  
                                                หรือหน่วยงานของรัฐ 
    ๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรอืสามเณร 
   ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป (ส าหรับผู้ทีจ่บการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รบัค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) 
 

  ๔.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน  
   ๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอ้งส านักงาน
บุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนบางเดอืนสถิตย์พิทยาคม  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
   ๔.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ๑)  ส าเนาแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
                                             ข้ึนไป จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งยังไมห่มดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๔)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเ่กนิ ๑ เดือน  
                                             จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๕)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑×๑.๕  
                                             นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 

 

/๖)  ส าเนา...  
 



    ๖)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบส าคัญการสมรส หนงัสอืส าคัญการ 
                                             เปลี่ยนช่ือ สกลุ (กรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม ่
                                             ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  เอกสารต่างๆ ให้น าฉบบัจริงมาแสดงใน 
                                             วันสมัครด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนา ต้องรบัรองส าเนา 
                                             ถูกต้องทุกฉบับ 
 

  ๕.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งทีส่มัครสอบ อันมีผลท า
ให้ผูส้มัครสอบไม่มสีิทธิตามประกาศรับสมัครดงักล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารบัการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรบัผู้นั้น และจะเรียกร้องสทิธิใดๆไม่ได้ 
 

  ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนบางเดอืนสถิตย์พิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 
 

  ๗.  วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๑ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พทิยาคม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 

  ๘.  วิธีการคัดเลือก 
   จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบความรู้ และสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
ภารกิจทีก่ าหนด ดังต่อไปนี ้
 

วัน เวลา และสถานท่ีสอบ วิธีการสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ภาค ก 
      -  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
      -  ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

 
๗๕ 
๗๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ข 
      -  สอบสมัภาษณ์ ประเมินความเหมาะสม 
         กับต าแหน่ง 

 
๕๐ 

 
  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศ
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้รบัคะแนนสงูสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ใหผู้้สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดกีว่า 

/๑๐.  ประกาศ... 



  ๑๐.  ประกาศรายชื่อ 
   ๑๐.๑  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม และเฟสบุ๊คโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 
   ๑๐.๒  การข้ึนบัญชีผูผ้่านรบัการคัดเลอืก 
    โรงเรียนบางเดอืนสถิตย์พิทยาคม จะข้ึนบญัชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผูผ้่าน
เกณฑ์การคัดเลอืก มีก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรอืสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ 
หรือเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด หรอืมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่
โดยข้ึนบัญชีของโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม และบญัชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลกิการข้ึนบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
    ๑๐.๒.๑  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหนง่ 
    ๑๐.๒.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
    ๑๐.๒.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวการจ้างตามทีก่ าหนด 
    ๑๐.๒.๔  ไม่อาจเข้าปฏิบัตงิานได้ตามวันเวลา 
    ๑๐.๒.๕  บัญชีผูผ้่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบญัชี 
    ๑๐.๒.๖  มีการประกาศข้ึนบญัชีผ่านการคัดเลือกในต าแหนง่เดียวกันครัง้ 
                                                      ใหม่แล้ว 
 

  ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
   การเรียกตัวผู้ได้รบัการคัดเลอืกมารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้างครัง้แรก จะใช้
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลอืก เป็นการเรียกตัวผู้มสีิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง ตามที่ประกาศผลการ
คัดเลือกไว้ ส าหรับการท าจ้างสัญญาจ้างจะด าเนินการได้ กต็่อเมื่อได้รบัอนุมัตเิงินงวดจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว 
   การเรียกตัวครั้งตอ่ๆ ไป โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม จะมหีนังสือเรียกตัวผู้
ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตวัไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทบัตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพทต์ามที่ปรากฎในเอกสารการสมัคร 
   อนึ่ง  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งไดร้ับการสัง่จ้างเป็นลูกจ้างช่ังคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จ าน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ า หรือ
ข้าราชการในระหว่างปงีบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้
ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผูม้ีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้้รบัจ้าง
ทราบล่วงหน้า 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2๕๖๑ 
 
 
     (ลงช่ือ) 
              (นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 
 


