
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ   
--------------------------------------- 

                

               ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราวเป็น
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
๑๑๒๐/๒๕๖๐  ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  จึงขอประกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จ านวน 2 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑) 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  และเง่ือนไขในการ
รับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒) 

๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับรับสมัคร   
               ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครทุกต าแหน่ง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ   
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ต้ังแต่วันท่ี  23 – ๒9  กันยายน ๒๕๖2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
               ๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน ปิด
รับสมัคร) ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
               ๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”  จ านวน ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (น าฉบับจริงมา
ด้วย)  
               ๓)  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               ๔)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีท่ีมี ช่ือ –    ช่ือ
สกุล  ในหลักฐานไม่ตรงกัน) รายการละ ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)  
               ๕)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน หรือใบผ่านงาน หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (ถ้าม)ี 
               ๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และมีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน ท่ีระบุ
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 

/๗)  หลักฐานอื่นๆ... 



๒ 
 

               ๗)  หลักฐานอื่นๆ  เฉพาะต าแหน่ง 
  ๗.๑)  ต าแหน่งพี่เลีย้งเด็กพิการ 
   ๗.๑.๑)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  
ท่ียังไม่หมดอายุ  จ านวน ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)    
  ๗.๒)  ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
   ๗.๒.๑  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ        
ท่ียังไม่หมดอายุ  จ านวน ๑ ฉบับ (น าฉบับจริงมาด้วย)    

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการเลือกสรร  

               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุก
ต าแหน่ง  ในวันที่  30  กันยายน  ๒๕๖2   และก าหนดให้มกีารประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรใน
วันที่  1 ตุลาคม  ๒๕๖2  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
                         ผู้สมัครต้องเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคคุณลักษณะและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
และภาคความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  การประเมินส่วนที่ ๑  ภาคคุณลักษณะและความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
๑.๑  บุคลิกภาพ 
๑.๒  ความมั่นใจในตนเอง 
๑.๓  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑.๔  ประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานในต าแหน่งท่ีสมัคร  
มนุษยสัมพันธ ์ การประสานงาน 
๑.๕  การแก้ไขปัญหา ความต้ังใจในการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

สอบสัมภาษณ์ 

๒.  การประเมินส่วนที่ ๒  ภาคความรู้ความสามารถ  
๒.๑  การปฏิบัติงานตามขอบข่าย/ภารกิจงานในต าแหน่งท่ีสมัคร  

๕๐ 
๕๐ 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน    
               การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค และคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงล าดับท่ีจาก
คะแนนสอบดังนี ้  
               ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถ มากกว่า  เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ี
สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้พิจารณาล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร  

/7.  การประกาศ... 



๓ 
 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น    
ลูกจ้างช่ัวคราวแต่ละต าแหน่ง  ทุกต าแหน่ง  ตามล าดับคะแนน ในวันที ่ 2  ตุลาคม  ๒๕๖2  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  และทาง  www.specialcenter4trang.go.th  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทุกต าแหน่งจะต้องรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  และเร่ิมปฏิบัติงานตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง
ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ลงวนัที่  23  กันยายน  ๒๕๖2   

๑.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

ชื่อต าแหน่ง/จ านวนอัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 

บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จ านวน  1 อัตรา 

     

๙,๐๐๐.- ไม่เกินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (นับแต่ 
วันเริ่มปฏิบัติงานวันแรก
ตามสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖3  
หรือตามท่ีกระทรวงการ-
คลังใหค้วามเห็นชอบ) 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
๑.  ปฏิบัติงานข้ันต้นในการขับรถยนต์  บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยสภาพทั่วไปของรถ เครื่องยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 
พร้อมจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ตามแบบที่ก าหนด 
๒.  ขณะปฏิบัติงาน ต้องอยู่ภายใต้การสั่งการในขอบเขตของผู้ใช้รถ 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้เป็นไปตามกฎจราจรโดยเครง่ครัด 
๔.  ท าการตรวจสอบสภาพรถเมื่อเลิกใช้งานในแต่ละวัน พร้อมจัดท ารายงานตามแบบที่ก าหนด 
๕.  น ารถเข้าจอดในสถานที่เก็บรักษาให้เรียบร้อยปลอดภัยในบริเวณที่ก าหนดไว้ 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.  พนักงานขับรถ 
จ านวน  1  อัตรา 

๙,๐๐๐.- ไม่เกินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (นับแต่ 
วันเริ่มปฏิบัติงานวันแรก
ตามสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖3  
หรือตามท่ีกระทรวงการ-
คลังใหค้วามเห็นชอบ) 

พนักงานขับรถ 
๑.  ปฏิบัติงานข้ันต้นในการขับรถยนต์  บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยสภาพทั่วไปของรถ เครื่องยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 
พร้อมจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ตามแบบที่ก าหนด 
๒.  ขณะปฏิบัติงาน ต้องอยู่ภายใต้การสั่งการในขอบเขตของผู้ใช้รถ 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้เป็นไปตามกฎจราจรโดยเครง่ครัด 
๔.  ท าการตรวจสอบสภาพรถเมื่อเลิกใช้งานในแต่ละวัน พร้อมจัดท ารายงานตามแบบที่ก าหนด 
๕.  น ารถเข้าจอดในสถานที่เก็บรักษาให้เรียบร้อยปลอดภัยในบริเวณที่ก าหนดไว้ 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

 
(นางสาวอังสนา  มากมูล) 

รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

วันท่ี  23  กันยายน  ๒๕62 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ลงวนัที่  ๒3  กันยายน  ๒๕๖2 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  และเง่ือนไขในการรับสมัคร 
 

ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เง่ือนไขในการรับสมัคร 

๑. พนักงานขับรถ 
2. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

คุณสมบัติทั่วไป  ของผู้สมัครทุกต าแหน่ง  
๑.  มีสัญชาติไทย   
๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
และไม่เกิน 4๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖2   
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย        
๔.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
๕.  ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๖.  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
๗.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
อันดี 
๘.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ี 
๙.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน  ถูกสั่งพักราชการ หรือ
ถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน 
หรือพักราชการ 
๑๐.  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 
 

พนักงานขับรถ/พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
๑.  เพศชาย 
๒.  เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับ
รถยนต์ 
๔.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ  ใบอนุญาต
ขับรถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
นับถึงวันสมัคร 
๕.  มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่งที่สมัคร 
๖. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจรงิ  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน   ใบสมัคร 
พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานใน  การสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท า
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการเข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็น
โมฆะส าหรับผู้น้ัน 



ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ๑๑.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิด
วินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๑๒.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนกรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่อง
ในหน้าท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ 
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
       ทั้งน้ี  ผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในวันที่
ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

   

 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
วันท่ี  23  กันยายน  ๒๕๖2





 


