
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
.............................................. 

  ด้วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ท่ัวไป เพื่อพิจารณาจัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น   
ธุรการโรงเรียนจ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  ๑.๑   ต าแหน่ง  ธุรการโรงเรียน  จ านวน  ๑  อัตรา  ค่าจ้างขั้นต่ า  เดือนละ 9,๐0๐  บาท 
 

            ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
  ๒.๓  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีอาการปรากฏเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒.๗   ไม่ เป็น ผู้ถูก ส่ั งพั กราชการหรือ เป็น ผู้ถูก ส่ังให้ ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น   
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม 
  ๒.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

๒.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๒.๑๓  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 
 
 

   /๒.๑๔  ไม่เป็นพระภกิษุสงฆ์ หรือสามเณร  ... 



  - ๒ - 
   ๒.๑๔  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร 
    ๒.๑๕  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท   ๒  (เฉพาะพนักงานขับรถ) 
 

 ๓.  เง่ือนไขการจ้าง 
  ๓.๑  อัตราค่าจ้าง  ต าแหน่ง  ธุรการโรงเรียน  เดือนละ  9,๐00 บาท (รวมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ ๕ ด้วยแล้ว)  
  ๓.4  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
  ๓.5  ไม่มีการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ต้ังแต่วันที่  6  มกราคม  ๒๕๖4  ถึงวันที่  13  มกราคม  ๒๕๖4   ในเวลาราชการ  เว้น
วันหยุดราชการ 
 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ    จ านวน ๑  ฉบับ 
          ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา  
          (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร    
 ๕.๒  ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑  ฉบับ 
            ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ                 จ านวน   ๑  ฉบับ 
       ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
             ๕.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)   จ านวน ๑  ฉบับ 
             ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๒  รูป 
 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
 ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 
 ๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ 
ไว้ในใบสมัคร 
 ๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  14  มกราคม  ๒๕๖4   
ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 

 ๘.  วิธีการคัดเลือก 
  - ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 
  - ประเมินประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือรับรองและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน) 
 
 

 /๙. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก... 



- ๓ - 
 ๙.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
    โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่  15  มกราคม  ๒๕๖4   
ณ ห้องประชุมอาคาร  World  Class  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    
 

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 
        โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ 15  มกราคม  ๒๕๖4 
   

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๑.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับท่ี ๑  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้ง
แรกให้ถือประกาศขึน้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง   
 ๑๑.๒  การจ้างตามข้อ ๑๑.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
                ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งธุรการโรงเรียน จัดท าสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้   ความสามารถ ความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและ
จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
               ๑๑.๔  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งธุรการโรงเรียน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ตามก าหนด ภายในวันที่  18 มกราคม  ๒๕๖4    
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
               ๑๑.๕  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี 
ใด  ๆ
                ๑๑.๖  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง  และการจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีถัดไป   
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

     (นายประทิน    เหลืองทอง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ลงวันท่ี  28  ธันวาคม  2563) 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 28 ธันวาคม - 5 มกราคม 2564  7 วัน 
2 รับสมัคร 6 - 13  มกราคม 2564 6 วัน 
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 14 มกราคม 2564  
4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มกราคม 2564  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน 18 มกราคม 2564  

 
 
 
 
  


