
 

 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถ 

จากเงินนอกงบประมาณป 2565 

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

ดวยโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงคจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานทำความสะอาด 

จำนวน 4 อัตรา และพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณป 2565 จำนวน ดังนั้นอาศัย

อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 

24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึง

ประกาศรับสมัครลูกจางชั่วคราว ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

ลำดับ ชื่อตำแหนง จำนวน (อัตรา) คาตอบแทน (บาท) ระยะเวลาการจาง 

1 พนักงานทำความสะอาด (โรงอาหาร) 1 11,000 

1 ธันวาคม 2564 

ถึง 

30 กันยายน 2565 

2 พนักงานทำความสะอาด (ทั่วไป) 

3 

ชาย 2 อัตรา 

หญิง 1 อัตรา 

11,000 

3 พนักงานขับรถ 1 12,500 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก มีดังนี ้

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(4) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
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(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือตามกำหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายองคกรวชิาชีพนั้น ๆ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(13) ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหนงพนักงานทำความสะอาด (โรงอาหาร) 1 อัตรา 

(1) เปนผูไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดบัประถมศึกษาปที่ 4 

(2) มีความรูความสามารถและมีความชำนาญในการทำความสะอาด 

(3) เปนผูมีความใสใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหนงพนักงานทำความสะอาด (ท่ัวไป) 3 อัตรา 

(1) เปนเพศชาย 2 อัตรา และเพศหญิง 1 อัตรา 

(2) เปนผูไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดบัประถมศึกษาปที่ 4 

(3) มีความรูความสามารถและมีความชำนาญในการทำความสะอาด รวมทั้งงานชาง

ทั่วไป เชน งานทาสี งานไฟฟา งานประปา ฯลฯ 

2.4 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหนงพนักงานขับรถ 1 อตัรา 

(1) เปนผูไดรับคุณวุฒิไมต่ำกวาระดบัประถมศึกษาปที่ 4 

(2) มีความรูความสามารถและมีความชำนาญงานในการขับรถตู 

(3) มีใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ ตาม

กฎหมาย 
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง 

พรอมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใชสมัครทุกฉบับท่ีโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ตั้งแต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นในวันรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารฉบับจริงและสำเนา

จำนวน 1 ชุด พรอมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี ้

4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคณุวุฒิที่ผูมีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแลว 

4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

4.3 ทะเบียนบาน 

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) 

4.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐเทานั้นที่ออกไวไมเกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงวาไม

เปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 

4.6 รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 1 เดือน) 

จำนวน 3 รูป 

4.7 ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ (เฉพาะผูสมัคร

ตำแหนงพนักงานขับรถ) 

4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐาน

ในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให

ผูสมัครคัดเลือกไมมีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ 

การคดัเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ และทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th 

6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

ผูสมัครตองเขารับการคัดเลือกดวยวิธีการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมใน

ดานตาง ๆ ไดแก ความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน หนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา 

อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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7. กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะดำเนินการคัดเลือกภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 

8. เกณฑการตัดสิน 

ผูผานการคัดเลือกตองไดรับคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมากไป

นอย หากคะแนนเทากันใหผูท่ีมาสมัครกอนเปนผูอยูในลำดับที่ดีกวา 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ และทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th 

10. การดำเนินการจัดจาง 

10.1 การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

ไดมาทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่สำนักงาน สำนักผูอำนวยการ (เลขานุการ) โดย

ใหผูผานการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศ

รายชื่อ หากผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ 

10.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 

ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน หากผูไดรับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไมไดรับการพิจารณาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

10.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานขอมูลใน

เอกสารโดยเปนเท็จ ผูนั้นจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 (นายณรงคศกัดิ์ รักพรา) 

 ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถ 

ดวยเงินนอกงบประมาณป 2565 

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564) 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรบัสมัคร 19 พฤศจิกายน 2564  

2 รับสมัคร 
19 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 
ในวันและเวลาราชการ 

3 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

เขารับการคัดเลือก 
26 พฤศจิกายน 2564  

4 สอบคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2564  

5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2564  

6 
รายงานตัวทำสัญญาจาง  

และเริ่มปฏิบัติงาน 
1 ธันวาคม 2564  

 


