
  
 
 
                                                   
                                                  ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
********************* 

ด้วย  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ เลขท่ี ๗๘ หมู่ ๔ ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังนั้น โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี ้
 

          ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
                  (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑๑ เดือน) 

         -บุคคลท่ัวไป   จ านวน  ๑    อัตรา  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ สัญชาติไทย 
  ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๒.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีรับผิดชอบมีบุคลิกภาพ 
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ เสมือนไร้
ความสามารถ  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ  
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ
ตามกฎหมายอื่น 
  ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘ ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือท าความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑๐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน เป็นอย่างดี 

        ๒.๑๑ เป็นบุคคลในเขตบริการของโรงเรียนหรือในท้องท่ีอ าเภอ และหรือจบการศึกษาด้านสาขาวิชา 
ท่ีเกี่ยวข้อง  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗  
เลขท่ี ๗๘ หมู่ ๔ ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ต้ังแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ถึง   
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ในวัน เวลาราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
            ๔.๑ ส าเนาการจบการศึกษา หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      



 
                          ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   
                          ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๔.๔  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว        จ านวน  ๓  แผ่น 
  ๔.๕  รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้อง และครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                    ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ณ  โรงเรียน 
นิคมสร้างตนเอง ๗ เลขท่ี ๗๘ หมู่ ๔ ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ๗.  วิธีการสอบคัดเลือก 
๗.๑ คะแนนสอบข้อเขียน  ๕๐ คะแนน 
 ภาคความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ  
  ๑.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเงินและพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒-ฉบับท่ี ๗) 
๗.๒ คะแนนสอบภาคปฏบิัติ  ๓๐ คะแนน 
 พิมพ์หนังสือราชการ และการพิมพ์หนังสือค าส่ังทางราชการ เวลาไม่เกิน ๓๐ นาที  
๗.๓ คะแนนสอบสัมภาษณ ์ ๒๐ คะแนน 
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก 

๑. พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา      ( ๔ คะแนน )  
๒. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา    ( ๔ คะแนน ) 
๓. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ( ๔ คะแนน ) 
๔. พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ ( ๔ คะแนน ) 
๕. พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์  ( ๔ คะแนน ) 

๘.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
        โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    
สถานท่ีคัดเลือก  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗  เลขท่ี ๗๘ หมู่ ๔ ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒ ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 



 
วัน เวลา วิธีการสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
๑๑.๓๐ น.  เป็นต้นไป 

     
สอบข้อเขียน 
สอบภาคปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 
๓๐ 
๒๐ 

 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
       ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมการสอบข้อเขียน  สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ 
รวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกนัเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบ
ข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ใน
ล าดับท่ีดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า   หากยังได้
คะแนนเท่ากันใหผู้้ท่ีมีล าดับการสมัครก่อนอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
       ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ภายในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้
ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                            (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                            (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
         ๑๐.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันและเวลาท่ีจะ
ก าหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗   
         ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
            ๑๐.๓ การจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ   
            ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีธุรการโรงเรียน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจใน
การจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
ท้ังส้ิน  
         ๑๐.๕ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑         

         (นายศิโรตม์  บุญข่าย) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ 



 
 

ก าหนดการการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏบิัติงานธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

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

ประกาศรับสมัคร    วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
รับสมัคร     ระหว่างวนัท่ี ๗ – ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

       ( ในวันและเวลาราชการ ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ   วันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ประกาศผลการคัดเลือก    วันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
การรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๗ 

---------------------------------------- 
 

๑. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 
สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
๒. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี.............เดือน 
๓. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 
ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
๔. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………อ าเภอ/เขต 

…………………… จังหวัด ……………….…เบอร์โทร…………………….. 
๕. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………………..……………ปี พ.ศ……………… 
ได้รับวุฒิทางการศึกษา ……..…...................…............……….. วิชาเอก ………………....................... 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ หรือ ความสามารถพิเศษ  คือ ………………..………………………………………………………….. 
๖. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  

 ส าเนาการจบการศึกษา หรือส าเนาการจบการศึกษา หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
      

ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
         (………….............…………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 

                    ……………………………………… 
                    (……………………………………) 
         วันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .............. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
                           ……………………………………… 
                           (……………………………………) 
            วันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .............. 
 

 

     
        1 น้ิว 
 

เลขประจ าตวัสอบ............... 



 
 
                    บัตรประจ าตัวสอบบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
เลขประจ าตัวสอบ ................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) /นามสกุล   ............................................................................ 
        
 ลายมือช่ือผู้สมัคร ........................................... 
                                                                ............................................... 
                                                              (.................................................) 
                                                                         เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                               
  
 

 
                    บัตรประจ าตัวสอบบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
เลขประจ าตัวสอบ ................................. 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) /นามสกุล   ............................................................................ 
        
 ลายมือช่ือผู้สมัคร ........................................... 
                                                                ............................................... 
                                                              (.................................................) 
                                                                         เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                               
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


