
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
------------------------------------------------------------ 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง ต าบลพระรักษ์ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  มีความประสงค์รับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  ที่ ศธ 04042/ว3043 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง         
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน  1  อัตรา 
 

2. ขอบขา่ยภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
2.1 งานธุรการ สารบรรณ ตอบรับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนและ

หนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ AMSS++ 
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระบบข้อมูล การส ารวจ และการบันทึกข้อมูล   

การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT  
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชน และท้องถิ่น 

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ  
2.5 งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
       วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
 (3) เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิต ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (9) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
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 (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

 (11) ไม่เป็นผู้ถูกเคยลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น 

 (12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน
หน่วยงานของรัฐ 

 

 4. อัตราค่าจ้าง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000. –  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 

 5. ลักษณะการจ้าง 
  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

      6. ระยะเวลาการจ้าง 
  จัดจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน

ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 25 มีนาคม 
๒๕๖3  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 

8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ (พร้อมฉบับจริง) 
8.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  
8.2 ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/หนังสือรับรองวุฒิ  
8.3 ส าเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)  
8.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
8.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
8.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือน)  
8.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
8.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 
 

 9. เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็น
โมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ  
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โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ และจะเรียกใช้บัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ในล าดับถัดไปมาท าสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงานต่อไป 
 

 10. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงและ ระบบ AMSS++ สพป.ชุมพร เขต 2 และ 
www.prarak.ac.th 
 

11. วัน เวลา วิชาที่สอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก  
  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ดังนี้ 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก หมายเหตุ 
27 มี.ค. 2563 09.00 น.-

10.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

    11.00 น. 

1. ค ว า ม รู้ ค ว า มส า ม า ร ถ
เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 
- การใช้โปรแกรม Microsoft 
Office และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานธุรการ 
 

สอบปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 

2. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(50 คะแนน)  
- ประวัติส่วนตัว และประวัติ
การศึกษา 
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เชาวน์ปัญญา 
- เจตคติ อุดมการณ์ 

สอบสัมภาษณ์  

 
 12. สถานที่คัดเลือก  
  การด าเนินการสอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงต าบลพระรักษ์ อ าเภอพะโต๊ะ        
จังหวัดชุมพร 
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13. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ ได้คะแนนรวมมาก ไปหาผู้ที่ ได้คะแนนรวมน้อย                 
ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับที่ ตามล าดับเกณฑ์การให้คะแนน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า (การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้) 

 

14. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 

มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงและทางระบบ AMSS++  สพป.ชุมพรเขต 2 และ 
www.prarak.ac.th  โดยประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 

 15. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  15.1 ผู้นั้นขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
  15.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 
  15.3 ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว 
  15.4 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
  15.5 ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้ 
  15.6 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

16. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 16.1 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุงจะด าเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน เรียงล าดับที่ได้รับการคัดเลือก  ส าหรับการเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก        
จะประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี เป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 
  16.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  16.3 ผู้ที่ได้รับการจ้าง เมื่อได้มีการเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์
บ ารุงต้องมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลา ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์ 
  16.4 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
รับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ จากทางราชการมิได้ 
 

  อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ไม่ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่
หน่วยงานราชการนั้นๆ ก าหนด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ    ณ  วันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

      
( นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง 
 
 

http://www.prarak.ac.th/


 
 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง ลงวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563) 

**************************************** 
  
 ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร  ระหว่างวันที่  23 – 25  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ  วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง  วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง 
---------------------------------------- 

 
1. ชื่อ ………………………………………………...... นามสกุล ………………………………………………... 
    สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ……………………… ศาสนา ………………………………...... 

2. เกิดวันที่ ………… เดือน ………………………... พ.ศ. ………...... อายุถึงวันรับสมัคร ………......ป ี

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่……………... หมู่ ............... ถนน ………………………… ต าบล …………………………….… 
    อ าเภอ ………………………………… จังหวัด ……………….……………… เบอร์โทร………………..………………................... 

4. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ …………………………….………………… ออกให้ ณ ……………………………………..……… 
    วันออกบัตร วันที่ …………...... เดือน ………………………............ พ.ศ. ………......... บัตรหมดอายุวันที่ …………......  
    เดือน ………………………............ พ.ศ. ………......... 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที…่…………... หมู่ ............... ถนน ………………………… ต าบล …………………………….…............. 
    อ าเภอ ………………………………… จังหวัด ……………….……………… เบอร์โทร………………..………………................. 

6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………………………….... ปี พ.ศ. ...……………… 
    ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับ ………………………….……………............ วิชาเอก ………………..................……………. 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ คือ …………………………………………………………………………………………………………… 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
 ส าเนาประกาศนียบัตร/ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 ท าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์    อ่ืน ๆ  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………... 
       ( ……………………………………………......... ) 
      วันที่ ……………………………………………................... 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัคร
แล้ว  ปรากฏว่า 
 (..........)  เอกสาร/หลักฐาน ถูกต้อง       
 (..........) เอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้อง  
 เพราะ................…………………………………….... 
...................................................................................... 
 

.......……………………………………… 
( .....................……………………………) 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  
ปรากฏว่า 
 (..........)  คุณสมบัติถูกต้อง 
 (..........)  ขาดคุณสมบัติ  
 เพราะ...............……………………………………..... 
................................................................................ ......            

 
.......……………………………………… 

( .....................……………………………) 

 



 
 


