
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
---------------------------------------------------- 

 

 ด้วย ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่บนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศึกษาพิจิตร  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  1.1  ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฏหมาย” ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
  1.2 ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “พนักงานธุรการ” ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพัน
บาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
  1.3 ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “พนักงานขับรถยนต์” ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพัน
บาทถ้วน)  ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
  1.4 ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม” ปฏิบัติหน้าที่
ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 
(เก้าพันบาทถ้วน)  ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
    

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 คุณสมบัติท่ัวไป 
         1. มีสัญชาติไทย 
              2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
               3. มีรา่งกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เปน็ผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและอาการของพิษสุราเรื้อรังและไม่
ปรากฏอาการแสดงของโรคตามท่ีกำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 



               4. ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
        6. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
       7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี
        8. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 
        9. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ ์ สามเณร  หรือนักบวช 
      10. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ 
      11. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      12. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 (1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย  เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

   1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
นิติศาสตร์กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กคศ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

   2) มีทักษะการบริหารข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 
   3)  มีทักษะในการประสานงาน การจัดการข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม 
   4) มีทักษะการสืบสวน บริหารโครงการ การสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 
   5) มีทักษะการเขียนรายงานสรุปรายงาน และการเขียนหนังสือราชการ    

   6) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์   รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติ  คำสั่ง  กฎ  
ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ  ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่ องค์กร  
หรือหน่วยงานต้องการ ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 

(2) ตำแหน่งพนักงานธุรการ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1) ได้รับคุณวุฒิไม่ตำ่กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
   2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  3) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ สามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้เป็นอย่างดี 
  4) มีทักษะสมรรถนะของเลขานุการ  การสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 
   5) มีทักษะการบริหารข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 
 

(3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1) เพศชาย  
   2) อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
    3) ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     4) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถยนต์สาธารณะ 
   5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ 
 



(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1) เพศชาย  
   2) อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
    3) ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     4) ขยัน ไม่มีประวัติละทิ้งหน้าที่ 
    5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ 
 
  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง               
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระหว่างวันที่ 12 - 18 
พฤศจิกายน 2564 เวลา ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

   4. เอกสารและหลักฐานทีใ่ช้สมัคร 
    5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีกำหนด 

     5.2 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง           
เพ่ือตรวจสอบ 
     5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
เพ่ือตรวจสอบ 
     5.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  พร้อมฉบบัจริงเพ่ือตรวจสอบ 
     5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า           
ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ 
     5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว            
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
                   5.7 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–ชื่อนามสกุล                 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
      

   6. เงื่อนไขการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ ง                       
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ              
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ กำหนด                    
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะไม่พิจารณาจ้าง
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 
 
 
 
 



   ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับ                   
การคัดเลือก ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรและ              
ทางเว็บไซต ์https://web.sesaop.go.th/ 
 
 

     ๘. วิธีการคัดเลือก 
   สำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาพิจิตรจะดำเนิ นการสอบประเมินความเหมาะสม                
ของบุคคล (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามกำหนดการสอบดังต่อไปนี้ 
 
   8.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฏหมาย 
 

วัน  เดือน ปี / เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
09.00 เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- วิธีการสัมภาษณ์ 

 
50 

 ประเมนิความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    - วิธีการปฏิบัติ 50 

 รวม 100 
 

   8.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 
 

วัน  เดือน ปี / เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
09.00 เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- วิธีการสัมภาษณ์ 

 
50 

 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    - วิธีการปฏิบัต ิ 50 

 รวม 100 
 

   8.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 

วัน  เดือน ปี / เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
09.00 เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- วิธีการสัมภาษณ์ 

 
50 

 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    - วิธีการปฏิบัติ 50 

 รวม 100 
 

    
 
 



   8.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
 

วัน  เดือน ปี / เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
09.00 เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- วิธีการสัมภาษณ์ 

 
50 

 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    - วิธีการปฏิบัติ 50 

 รวม 100 
 
 
 

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากผู้คัดเลือก                     
ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า และการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 
 

  10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน
วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรและทางเว็บไซต์ 
https://web.sesaop.go.th/  โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ  
 
 

  11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
        11.1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ เป็นเวลา 1 ปี  นับตั้ งแต่วันประกาศ              
ขึน้บัญชี 
                      11.2 ผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      12.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง 
     12.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด 
     12.2.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
      12.2.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะการขึ้นบัญชี 
      12.2.5 มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

                12. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
                       12.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา ตามลำดับ สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
มารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง  สำหรับ              
การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสาน
ทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพัน             
ในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิใน
การทำสัญญาจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพ่ือทำ
สัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 



       12.2 การจ้างตามข้อ 12.1 จะดำเนินการจัดจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. เป็นไปเรียบร้อยแล้ว  และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน ไปเป็นตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

  12.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างครั้งแรก จะต้องรายงานตัว สัญญาจ้าง สัญญา            
ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ ที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  เพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง           
ซึ่งระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
   12.4 กรณี สิ้ นสุดสัญญาจ้างแล้ว ผู้ ว่ าจ้ างจะจ้าง ต่อไปในกรณี ที่ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ มี                
ผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์และเป็นผู้สมควรได้รับการจ้างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องได้รับแจ้ง                  
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
   12.5 ทุกตำแหน่งที่ ผู้ว่าจ้างจะจ้าง ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิผลต่อไป 
 
  

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

 
(นายปัญญา  หาแก้ว) 

                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจ้างเหมาบริการ  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ลงวันที่ 5  พฤศจิกายน 2564) 

 

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

 ประกาศรับสมัคร        ระหว่างวันที่  5 – 11 พฤศจิกายน  2564 
 รับสมัคร         ระหว่างวันที่  12 – 18 พฤศจิกายน  2564 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  22  พฤศจิกายน  2564 
 ดำเนินการคัดเลือก         วันที่  29 พฤศจิกายน  2564 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก      วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 
 รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่  1  ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

 
   8.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฏหมาย 
 

การประเมิน รายการ 
 

คะแนนเต็ม 
(100) 

วิธีการสัมภาษณ์ - ความสนใจ ใส่ใจในการทำงาน 
- วิสัยทัศน์ในการทำงาน 
- Portfolio ผลงานที่เป็นเลิศ 
- Mindset ในการทำงาน 

10 
10 
20 
10 

วิธีการปฏิบัติ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา แพ่งและ
พาณิชย์ 
 

50 

รวม  100 
 

   8.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 
 

การประเมิน รายการ 
 

คะแนนเต็ม 
(100) 

วิธีการสัมภาษณ์ - ความสนใจ ใส่ใจในการทำงาน 
- วิสัยทัศน์ในการทำงาน 
- Portfolio ผลงานที่เป็นเลิศ 
- Mindset ในการทำงาน 

10 
10 
20 
10 

วิธีการปฏิบัติ - การใช้โปรแกรม Office 
- งานสารบรรณ 
- ความรู้ทาง Digital Literacy 
- ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ 

15 
15 
10 
10 

รวม  100 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   8.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 

การประเมิน รายการ 
 

คะแนนเต็ม 
(100) 

วิธีการสัมภาษณ์ - ความสนใจ ใส่ใจในการทำงาน 
- วิสัยทัศน์ในการทำงาน 
- ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
- Mindset ในการทำงาน 

10 
10 
20 
10 

วิธีการปฏิบัติ - ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
- ทักษะการขับรถ 

20 
30 

รวม  100 
   
   8.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
 

การประเมิน รายการ 
 

คะแนนเต็ม 
(100) 

วิธีการสัมภาษณ์ - ความสนใจ ใส่ใจในการทำงาน 
- วิสัยทัศน์ในการทำงาน 
- ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
- Mindset ในการทำงาน 

10 
10 
20 
10 

วิธีการปฏิบัติ - ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
-  

50 
 

รวม  100 
 
 
 



 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ............................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร 

 

เลขที่ผูส้มัคร   
        
 
ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
                             

 
..........................................                 .............................................                           
(.........................................)                (............................................)  
      เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                           ลายมือช่ือผู้สมัคร 

 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ............................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
                          

เลขที่ผูส้มัคร   
   
 
 ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
          

  
 .........................................                  .......................................... 
 (.......................................)                  (........................................) 
     เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                             ลายมือช่ือผู้สมัคร   

 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ....................................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

เลขทีผู่ส้มัคร   
        
 
ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
                             

 
 ..........................................                ............................................                           
(.........................................)                (..........................................)  
      เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                           ลายมือช่ือผู้สมัคร 

 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ............................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
                          

เลขทีผู่ส้มัคร   
   
 
ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
          

  

 ........................................                   .......................................... 
 (.......................................)                  (........................................) 
     เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                             ลายมือช่ือผู้สมัคร     

 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ........................................ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

เลขที่ผูส้มัคร   
        
 
ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
                             
 

..........................................                 ............................................                           
(.........................................)                (..........................................)  
      เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                           ลายมือช่ือผู้สมัคร 

 

 
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง ........................................ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

เลขที่ผูส้มัคร   
   
 
ช่ือ-สกุล  .......................................................... 
         

   

 ........................................                   .......................................... 
 (.......................................)                  (........................................) 
     เจ้าหน้าท่ีออกบัตร                             ลายมือช่ือผู้สมัคร                                           

 

สำหรับผู้สมัคร สำหรับเจ้าหน้าท่ี 

สำหรับผู้สมัคร สำหรับเจ้าหน้าท่ี 

สำหรับผู้สมัคร สำหรับเจ้าหน้าท่ี 



                                                                    
       

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

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

สมัครตำแหน่ง    ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ตำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ฏหมาย 
 ตำแหน่งพนักงานขับรถ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

  
 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................. 
    เพศ  ชาย  หญิง สัญชาติ............................................. ศาสนา............................................................... 
2. เกิด วันที่................. เดือน................................ พ.ศ. ........................อายุ ….......……ป.ี...................เดือน  
3. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 
.................................................................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ..................หมู่........................ ตรอก / ซอย............................... 
    ถนน .................................ตำบล / แขวง....................................... อำเภอ / เขต.....................................    
    จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์ .............................โทรศัพท์....................................... 
    โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................................... โทรสาร.................................................................... 
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ………………………..……ตัวย่อของวุฒิ…….....…..สาขาวิชาเอก……….……..................    
6. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................. 
7. หลกัฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้ 

  (1) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง   1  ฉบับ       

      (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ              (3) สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ                           
     (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ระบุ....................................   (5) ใบรับรองแพทย์ฯ ฉบับจริง  1  ฉบับ                             

            ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็น  
ความเทจ็หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้สมัคร 
               (...........................................................) 

          วันที ่...........เดือน.................……......…..พ.ศ................ 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบตัิ 

  ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
    ครบถว้นตามประกาศรับสมัคร 
    เอกสารไม่ครบ ขาด……………….…………………………. 
 
           ลงชื่อ...................................................... 
                  (...................................................) 
           ตำแหน่ง................................................. 
               วันที่............./..................../.............. 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า 
        มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
        ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
 
          ลงชื่อ......................................................... 
                  (....................................................) 
         ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............../..................../................ 

 

 

ติดรูป 

1  นิว้ 

ลำดับทีส่มัคร…….……............                                             


