
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

********************* 

 ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓1  มี
ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 10 อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่  28  กันยายน พ.ศ. 
2559 และ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ.2559  
เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน ๑๐ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท (-แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท-) 
       - แม่บ้าน    จ านวน ๖ อัตรา 
 - ช่างกึ่งฝีมือท่ัวไป  จ านวน ๓ อัตรา 
 - คนสวน   จ านวน ๑ อัตรา 
  
   

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
             1) มีสัญชาติไทย 
  2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
พระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    3) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
               4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
            5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างหรือระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
           7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
            8) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

           9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความ 

ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
            11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ  

12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระท าความผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
       13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
           14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ  
  15) ปัจจุบันไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 

16) ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ดังบัญชีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้) 
 
                2.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น และ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้ 
  
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ้ณ โรงเรียนปากช่อง     
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑6 มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.     
ณ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร ๑ โรงเรียนปากช่อง 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
1) รูปถา่ยหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ตัวอย่าง      เช่น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียน หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน 
(Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่
สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร  คือ  วันที่ ๑6 มีนาคม  2561 



ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

 ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
6) หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) หรือ (สด.43) ส าหรับผู้สมัครเพศชาย  

จ านวน 1 ฉบับ  
7) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  

ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) ห้ามถ่ายเอกสาร 

ทั้งนี ้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและส าเนา หากไม่สามารถน าเอกสารที่ 
เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้น าหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และใน
ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคดัเลือกฯ และก าหนดวัน/เวลา/และสถานที่ในการสอบ 
  โรงเรียนปากช่อง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
คัดเลือกฯ  ในวันที่ ๑๙ มีนาคม 25๖๑  โดยจะติดประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องส านักงานฝ่าย
บริหารทั่วไป อาคาร ๑ โรงเรียนปากช่อง 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมกันแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
  โรงเรียนปากช่อง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561     โดย
จะติดประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องส านักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนปากช่อง  
  ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในแต่ละต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อครบก าหนด 3 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกฯ ในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
 
 
 
 
 
 



9. การจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
      9.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับการจัดจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างด้วยเงินนอก
งบประมาณ ของโรงเรียนปากช่อง ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  
      9.2 ภายหลังผู้ได้รับการคัดเลือกฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่ง 
จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
      9.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เมื่อได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนปากช่อง จะต้อง
มีเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่โรงเรียนปากช่องก าหนด  โดยจะต้องด าเนินการจัดหาเอง  
      9.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เมื่อได้รับการเรียกตัวมาปฏิบัติงาน  จะได้รั บอัตราค่าจ้างตาม
คุณวุฒิที่ได้ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร โดยต้องท า
การทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง  เป็นเวลา ๓ เดือน ทุก ๑ เดือน จะท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเมื ่อครบทดลองงาน ๓ เดือนแล้ว คะแนนเฉลี ่ยผลประเมินฯ 2 ครั้ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปากช่องก าหนด  
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   7   มีนาคม   พ.ศ.25๖๑ 

                                                         
                                      (นายวิลาศ    ดวงเงิน) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งแนบท้ายประกาศโรงเรียนปากช่อง 

****************************** 
  ๑.) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ๑.๑) ต าแหน่งแม่บ้าน (จ านวน ๖ อัตรา) ปฏิบัติงานที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            1) ไม่จ ากัดวุฒิ  
            2) เพศหญิง 
            3) อายุไม่ต่ ากว่า ๒๓ ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
            4) มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป (ถ้ามีประสบการณ์เคยท างานที่เกี่ยวข้อง 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
            5) มีความเข้าใจในเรื่องงานบริการ 
            6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
            ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

        ๑.2) ต าแหน่งช่างก่ึงฝีมือทั่วไป (จ านวน ๓ อัตรา) ปฏิบัติงานที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

            1) ได้รับวุฒิการศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้       

            2) เพศชาย (ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น) 

            3) อายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
            4) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง และงาน
เชื่อมโลหะ (ถ้ามีประสบการณ์เคยท างานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
            5) มีความเข้าใจในเรื่องงานบริการ  
            6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

            7) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       ๑.3) ต าแหน่งคนสวน (จ านวน 1 อัตรา) ปฏิบัติงานที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            1) ไม่จ ากัดวุฒิ  
            2) เพศชาย 
            3) อายุไม่ต่ ากว่า ๒๓ ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
            4) มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม (ถ้ามีประสบการณ์เคยท างานที่
เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
            5) มีความเข้าใจในเรื่องงานบริการ 
            6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
            7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
ตามประกาศโรงเรียนปากช่อง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 

................................................................................ 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 6 – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

2 รับสมัคร 12 – ๑6 มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  

4 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์   22 มีนาคม 2561  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 มีนาคม 2561  

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 2 เมษายน 2561  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว เลขท่ี........./.......... 

โรงเรียนปากช่อง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๑ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ...........................................................................  
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ................................... .......................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................ .................... 
๔.    เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล..... ................................. 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................... ................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................  
       ความสามารถพิเศษ คือ.......................................................................................................... ................. 
        ............................................................................................................................. ................................... 
7     สมัครในต าแหน่ง ....................................................................................................................................  
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
          (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
     (...............................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (.................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 

 


