
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบัวปากทา่วิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

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

   ด้วยโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 1120/2560  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และ
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้ 
 

  1.  ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ต าแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จ านวน 1 อัตรา 

          1.2  ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  1.3  งบประมาณที่ใช้ : งบด าเนินงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท  
  2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ 
  2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบ i - Office 
  2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย และจัดเก็บรักษาดูแล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT      
  2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ  ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
  2.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.  คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 
 3.1 มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
 3.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภาระงาน ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ 
 3.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
     3.4 มีสัญชาติไทย 
     3.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
     3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                   /3.8 ไม่เป็น... 
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  3.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  3.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  4.  วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร  
  4.1  การรับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

  4.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกัน        
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
    2) ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
    ๓) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้
สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
    4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
    5) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
    6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น              
จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
    7) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซ่ึงออกหนังสือให้ 
ไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน 1 ฉบับ 
   เอกสารที่น ามาแสดงในวันรับสมัครต้องน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 

  4.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   1. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
   2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

              /4.4 ประกาศ... 
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  4.4  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
         โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 26 
ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  และทางเว็บไซต์ http://bptw.ac.th 
 

  4.5  วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก   
       จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้  

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ท่ี 28 ตุลาคม 2561 
   เวลา  10.00  น. 
   เวลา  13.00  น. 

 
สอบข้อเขียน  
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

 
50 
50 

 

  

 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
 5.1 จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาในเรื่องต่อไปนี้ 
              1) ความรู้ด้านงานสารบรรณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
     3) ความรอบรู้ทั่วไป 
     4) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.2 จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)         
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าที่
ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน และเสียสละ    
เจตคติการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ และการให้บริการที่ด ี
 

 6.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากสูงลงมาต่ า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ  
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา และทางเว็บไซต์ http://bptw.ac.th ทั้งนี้ การรายงานตัวและท าสัญญาจ้างจะ
จ้างเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

                                                                                               /8. การข้ึนบัญชี... 
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8.  การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี 
  เมื่อจ้างได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อจ้างครบแล้วบัญชีนั้นเป็นอัน
ยกเลิก  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  12 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                      ( นายประเจิด  อยู่สงค์ ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561) 
...................................... 

 
 
ประกาศรับสมัคร   ตั้งแตว่ันที่  12 - 18 ตุลาคม  2561 
รับสมัคร       วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  26 ตุลาคม 2561 
ด าเนินการคัดเลือก   วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2561 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  จะจ้างเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสพฐ. 


