
 

 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

                          ..................................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล ท่ัวไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง  คนครัว    จ านวน   1  อัตรา  
2. ต าแหน่ง  แม่บ้าน    จ านวน   2  อัตรา  
3. ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์   จ านวน   1  อัตรา  

 อาศัยอ านาจตามความในหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04007/ว5187                   
ลงวัน ท่ี  1 พฤศจิกายน  2562  พระราชบัญ ญั ติการ จัดซื้ อ จัด จ้างและบริการพั ส ดุภาครัฐ พ .ศ .2560                       
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1340/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง คนครัว แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ประเภทจ้างเหมาบริการ             
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
1.1 ช่ือต าแหน่ง คนครัว  จ านวน  1 อัตรา 
วุฒิการศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(1) ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับ 

- การบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก บริการอาหารและเครื่องด่ืม  
- ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานอาหารท้ัง 3 ม้ือ ด้วยความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
- ท าความสะอาด ดูแลรักษาห้องประกอบอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหารให้มีความ

สะอาดและปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
- ดูแลรักษาความสะอาดของตนเองเพื่อให้ถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหาร 
- ปฏิบัติงานอื่น หรืองานเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ค่ าตอ บ แทน ก ารป ฏิ บั ติ งาน  คิ ด ค่ า จ้ าง เห ม าเป็ น รายวั น เฉพ าะ วั น ท่ี ป ฏิ บั ติ งาน 
ในอัตราวันละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

(3) ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ท้ังนี้ ต้องผ่านทดลองงาน 1 เดือน 

(4) อายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี 

 

 

 

1.2 ช่ือต าแหน่ง... 



1.2 ชื่อต ำแหน่ง แม่บ้ำน  จ ำนวน  2 อัตรำ 
วุฒิการศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(1) ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับ 

- การบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก บริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมาติดต่อราชการ  
- ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร การปิด-เปิดไฟฟ้า น้ าประปา ท าความสะอาดอาคาร  

ห้องน้ า ห้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ดูแลท าความสะอาดหอนอนนักเรียนเด็กเล็กตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ดูแลท าความสะอาดเครื่องแต่งกายนักเรียนเด็กเล็กตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ดูแลท าความสะอาด อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและปลอดภัย 

พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
- ดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง 
- ปฏิบัติงานอื่น หรืองานเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานในอัตราวันละ 
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

(3) ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ท้ังนี้ ต้องผ่านทดลองงาน 1 เดือน 

(4) อายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี 
 

1.3 ชื่อต ำแหน่ง ยำมรักษำกำรณ์  จ ำนวน  1 อัตรำ  เพศชำย 
วุฒิการศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(1) ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับ 

- การบริการ ต้อนรับ และรับรองแขกท่ีมาติดต่อราชการ  
- ปฏิบัติงานหน้าท่ีประจ าทุกวัน วันละไม่ต่ ากว่า 13 ช่ัวโมง โดยแบ่งช่วงเวลาต้ังแต่                  

17.00-05.00 น. 
- ป้องกัน ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีไม่ให้

เกิดความเสียหายหรือถูกท าลาย โจรกรรม หรืออื่นใดท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

- อ านวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

- ดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง 
- ปฏิบัติงานอื่น หรืองานเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานในอัตราวันละ 
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

(3) ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
ท้ังนี้ ต้องผ่านทดลองงาน 1 เดือน 

(4) อายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี 

 

 

 
2. คุณสมบัติท่ัวไป... 



 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 ต าแหน่ง แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ มีอายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี  

ต าแหน่ง คนครัว มีอายุ 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 

2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
 

3. กำรรับสมัคร 
3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ติดต่อ

ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานี  อ.เมือง                         
จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-6151541 ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1X1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน                

6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา หรือระเบียบการแสดงผลการศึกษา หรือ หนังสือรับรองของ

สถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน   
1 ฉบับ  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ว่า

ด้วยโรค มายื่นด้วย 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-ช่ือสกุล

ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

** ท้ังนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสารไว้ทุกฉบับ 

 
 
 
 

3.3. เงื่อนไข... 



 
3.3 เง่ือนไขในกำรรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ตรวจพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งท่ีสมัคร รวมทั้งกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิ์
ได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี    
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
5.1 ลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง คนครัว แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ 
   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะท าการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 

2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ
สมรรถนะตามต าแหน่งท่ีเกี่ยวกับลักษณะหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีถือเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรร                 

จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในทุกสมรรถนะโดยเรียงล าดับ    
จากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ 

 

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  

ภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง                   
จ.สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การเรียกตัว... 



 
8. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้มำรำยงำนตัว ท ำสัญญำจ้ำง และปฏิบัติงำน 

ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ มารายงานตัว ท าสัญญาจ้างเหมาบริการ 
ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์               
สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 
 

 
(นายสนอง  เสลาคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรรับสมัครลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี 

 
ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี หมำยเหตุ 
1 รับสมัคร 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. 

เว้นวันหยุดราชการ 
2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร 
9 พฤศจิกายน 2563  

3 ประเมินสมรรถนะ 14 พฤศจิกายน 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
- สัมภาษณ์  
- ทดสอบสมรรถนะตามต าแหน่ง 

4 ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร 

16 พฤศจิกายน 2563  

5 รายงานตัว และท าสัญญาจ้าง 17 พฤศจิกายน 2563  
6 เริ่มปฏิบัติงาน 18 พฤศจิกายน 2563  

 


