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ประกาศโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                        
ตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย 

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

 ด้วยโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่  
๔/256๕ เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน 256๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๙,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 256๕ 
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษา 
                                     ความปลอดภัย 
    โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชา 
                                     มอบหมาย         

2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
2.1 เพศชายเป็นผู้มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย 
2.2 อายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๕๐ ปีถึงวันปิดรับสมัคร 
2.3 จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
2.4 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง(วัณโรคระยะแพร่กระจาย,โรคเท้าช้างที่

เป็นระยะปรากฎอาการและเป็นที่รังเกียจของสังคม,โรคติดยาเสพติดให้โทษ,โรคพิษสุราเรื้อรัง,โรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคเรื้อรังที่เป็นอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของโรงเรียนคำสร้อย
พิทยาสรรค์ 

2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษให้จำคุก โดยคำพิพากษาให้ถึงท่ีสุดให้จำคุก 
2.6 มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี 
2.7 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ในกรณีมีใบอนุญาตขับข่ีรถหกล้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือก 
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 

 
/๓.๓ รูปถ่ายหน้าตรง   ... 
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3.3  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาที่มีเลนส์สีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัครที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกำ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคระยะติดต่อ 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

3.4 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) พร้อม 

สำเนา จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สมารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน 
และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน
คำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท ์๐๔๒-๐๔๐-๒๖๘ ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ – ๓๑  กรกฎาคม  256๕  ระหว่างเวลา 08:30 – 16:๐0 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑ สิงหาคม 

256๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
 

6. วิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีดังนี้ 
 

ตำแหน่งอัตราจ้าง 
พนักงานขับรถและพนกังานดูแลรักษาความปลอดภัย 

วิธีการ คะแนน 

ภาค ก สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการขับรถและ

การรักษาความปลอดภัย 
ภาค ข สอบสัมภาษณ์ 

สอบข้อเขียน 
 

 
สัมภาษณ์ 

50 
 

 
50 

 
 
 /๗ วัน เวลา   ... 
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7. วัน เวลา  และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 

วิธีการ วัน เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
ภาค ก สอบข้อเขียน 

- ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกับ
การขับรถและการรักษาความ
ปลอดภัย                                   
(สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน) 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ 
(สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน) 

วันที่ ๒ สิงหาคม 256๕ 
เวลา 09:00-๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องทองอุไร 
 
 
วันที่ ๒ สิงหาคม 256๕ 
เวลา 1๑:00-๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องทองอุไร 
 

 
 
 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
8.2 การจัดลำดับผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหายน้อย 

กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมภาค ก และภาค ข เท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนภาค ข 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า 

8.3 ไม่มีการข้ึนบัญชีการคัดเลือกไว้ 
9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๓ สิงหาคม 256๕ ณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และทางเวปไซต์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
https://www.khamsoipit.ac.th/ 

10.  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญาจ้าง 
ให้ผู้ผ่านกการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
และพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ในวันที่  ๔  สิงหาคม 256๕  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และทางเว็ปไซต์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
ในเวลาราชการ 

11. เงื่อนไขการจ้าง 
(1) อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,000 บาท 
(2) ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ  หรือข้าราชการ 
(3) ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
(4) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ตามประกาศผลการคัดเลือก และจะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 

เป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย  
(5) สัญญาจ้างจะสิ้นสุด 3๐ กันยายน 256๕  
(6) เมื่อสิ้นสุด 3๐ กันยายน 256๕ หากมีงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง  

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์จึงจะทำ
สัญญาจ้างต่อเนื่อง 

/(๗)หากภายหลัง ... 

https://www.khamsoipit.ac.th/
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(7) หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปที่กำหนดไว้ในประกาศ 
รับสมัคร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.256๕ 
 
 
 
 

(นายภักดี   สมคะเณย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
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กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 256๕) 
*********************************** 

 
ประกาศรับสมัคร      วันที ่๒๑ – ๒๖ กรกฎาคม 256๕ 
รับสมัคร       ระหว่างวันที ่๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม 256๕ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วันที ่  ๑    สิงหาคม 256๕ 
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันที ่  ๒    สิงหาคม  256๕ 
ประกาศผลการคัดเลือก      วันที ่  ๓    สิงหาคม  256๕ 
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง      วันที ่  ๔    สิงหาคม  256๕ 
เริ่มปฏิบัติงาน       วันที ่  ๕    สิงหาคม  256๕ 
จัดส่งสัญญาจ้างและรายงานผลให้ สพม.มุกดาหาร  วันที ่  ๘    สิงหาคม  256๕ 
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติงาน  

ตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย  
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

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

 เลขประจำตัวผู้สมัคร    
 

1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ................................. 
สัญชาติ..........................................................เชื้อชาติ.................................................ศาสนา...................... 

2. เกิดวันที่...........................เดือน......................................พ.ศ.......................................... ............................... 
อายุถึงวันสมัคร..........................ปี..............................เดือน..................... .........................วนั....................... 

3. เลขประจำตัวประชาชน.........................................................................ออก ณ............................. ............... 
เมื่อวันที่...................เดือน.............................................พ.ศ..........................................................................  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................หมู.่...............ถนน..........................ตำบล.............. ......................... 
อำเภอ..............................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์........................... 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................................................................. ............................. 

5. สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจาก...........................................................................................................  
ได้วุฒิการศึกษา........................................................................... .................................................................. 
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ......................... 

6. ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
เลขที่...........................................................................หมดอายุวันที่................................................ ............. 

 
(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้สมัคร 

(......................................................................) 
                            ยื่นใบสมัคร วันที่.......เดือน..........พ.ศ........... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รบัสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลกัฐานประกอบการสมัคร 
 ครบถ้วนตามประกาศฯ 
 ไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ 
ตามแบบตรวจหลักฐานการยื่นใบสมัครที่แนบ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (................................................................) 
     ................./......................../................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มคัรแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
................................................................................. 
................................................................................. 
 
 
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบตัิ  

  (................................................................) 
   ................./......................../................... 

รูปถ่าย 

1 x 1.5 

นิ้ว 


