
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  การสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

.................................... 
 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการสรรหาอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 
จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  รวมจำนวน 4 อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว ตามความในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5277 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2565  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก  
1.1 พนักงานพิมพ์ดีด    1 ตำแหน่ง   จำนวน  2 อัตรา 
1.2 พนักงานขับรถยนต์   1 ตำแหน่ง     จำนวน  1 อัตรา 
1.3 พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง     จำนวน  1 อัตรา 

 

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  แต่ละตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. อัตราค่าตอบแทน   
   ได้รับค่าจ้างเดือนละ  9,000 บาท 
 

4. ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 

5. คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่                    
ในพรรคการเมือง 

(7) ไม่เป็นผู ้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น  
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

6. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

7. การรับสมัคร 
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หรือสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
https://seapt.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  1 - 7 พฤศจิกายน 2565 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

8. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
8.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขตำแหน่งที่สมัครไม่ได้ 
8.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์

สมัครสอบในข้อ 1  โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรของสถาบันการศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 

8.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร ในกรณีที่                     
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบแล้วพบว่า  เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะถือว่าเป็น                  
ผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

9. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการต้องมีฉบับจริง และฉบับสำเนา 
อย่างละ 1 ฉบับ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ดังนี้ 

9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน  3 รูป ขนาด 1 นิ้ว 
(กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร) ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน 

9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

https://seapt.go.th/
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9.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
9.4 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนผลการเรียนที ่แสดงว่าเป็น                  

ผู้มีคุณสมบัติการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติจาก                       
ผู้มีอำนาจก่อนวันสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

9.5 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ 
9.6 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ.   

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  
9.7 สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น เอกสารหลักฐาน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า  จำนวน 1 ฉบับ 
9.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

10. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  
การคัดเลือก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
และทางเว็บไซต์ https://seapt.go.th/ 

11. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
11.1 ผู ้สมัครตำแหน่งพนักงานพิมพ์ด ีด ต ้องเข ้าร ับการคัดเล ือกโดยว ิธ ีการ                         

สอบสัมภาษณ ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
และสอบปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

11.2 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสอบปฏิบัติ                    
การขับรถยนต์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

11.3 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด ต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

12. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

 13. เกณฑ์การตัดสิน 
  13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และ
คะแนนปฏิบัติ รวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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   13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และ
คะแนนปฏิบัติ รวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  13.3  ผู้ได้รับการคดัเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด ต้องได้คะแนนการสัมภาษณ ์
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 14.  การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน               
วันที ่ 16 พฤศจิกายน  2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และทางเว็บไซต์ 
https://seapt.go.th/  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือก
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับดีกว่า  และบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะ
ถูกยกเลิก กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างแล้ว 
(2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวัน และเวลาที่กำหนด 
(4) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวัน เวลา ที่จะจ้าง                 

ในตำแหน่งดังกล่าวได้ 
 15. การดำเนินการจ้าง 
  15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการทำสัญญาจ้าง                    
ผู้ผ่านการคัดเลือก เม่ือได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น  
   15.2 จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ ตามตำแหน่งว่าง
ที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป 
   15.3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 30 กันยายน 2566) จะดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เมื่อผ่านผลการประเมินแล้ว ปีงบประมาณ
ต่อไปจะดำเนินการจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น 
  15.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ตามประกาศนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับ/เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 

 ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก หรือมีความรู ้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู ้มีอำนาจในการจ้างอาจสั ่งเลิกจ้าง                       
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับการจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
    
        
 
 

https://seapt.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 
ประกาศ  ณ วันที่  26 ตุลาคม  2565 

…………………………… 
 

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ  หรือพิมพ์หนังสือ 
คัดสำเนา จัดเก็บ ค้นหาและติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการต่าง ๆ ร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื ่อง 
สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูลและสถิติที ่เกี ่ยวข้อง  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู ้มารับบริการ                      
ในงานที่เป็นความรับผิดชอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ทำงาน พิมพ์หนังสือหรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ เรียงกระดาษ เย็บรวบรวมเรื่อง ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ทำบันทึกรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ ดูแล รักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบหรือตามคำสั่ง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. พิมพ์หนังสือ เอกสาร คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ รายงานการประชุมของทางราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พร้อมตรวจทานความถูกต้อง เพื่อสนับสนุน              
งานต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปได้โดยสะดวก และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและพิมพ์ลงในฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมวิเคราะห์เบื้องต้น เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา หรือเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีสภาพคงทน
พร้อมใช้งาน 

4. ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ ด้วยระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา
และตรวจสอบได้ 

5. บริการคัดสำเนา หนังสือหรือเอกสารของทางราชการ รวมทั้งวางระบบการจัดเก็บ ค้นหา 
ติดตามเรื ่อง และทำลายหนังสือหรือเอกสารตามระเบียบ เพื ่อสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน 

6. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการ
ให้มีคุณภาพ 
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7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

 

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. วางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการ งานยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ วิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงงานยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพ 
3. งานขับรถ รับ - ส่ง บุคลากร 
4. งานดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ 
5. งานบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ 
6. งานรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
7. งานขับรถรับ - ส่ง หนังสือ เอกสารไปรษณีย์และพัสดุต่าง ๆ 
8. งานรายงานการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
9. งานรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ 
10.  ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเก่ียวกับใช้รถยนต์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
11.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวกับ                  

งานยานพาหนะ 
12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
2. ได้รับวุฒิทางการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1 (ส่วนบุคคล) หรือประเภท 2 ที่ยังไม่หมดอายุ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
5. มีความรู้พ้ืนฐานด้านการเครื่องยนต์  สามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน 
 

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ดูแล ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณภายในสำนักงานทั้งหมด 
2. ทำความสะอาดประตู หน้าต่างสำนักงานให้สะอาดอยู่เสมอ 
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3. ทำความสะอาดประตูกระจก/เช็ดกระจก ของสำนักงาน 
4. ดูแลรักษา ชุดกาแฟ แก้ว และอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 
5. ดูแลทำความสะอาดห้องประชุมของสำนักงาน ก่อนและหลังการประชุมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
6. เก็บล้างภาชนะท่ีใช้หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
2. ได้รับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 

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

  
 
 



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ลงวันที่  26 ตุลาคม 2565) 
 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่  26 ตุลาคม 2565 
2. รับสมัครคัดเลือก วันที่  1 - 7 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 
4. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ วันที่  14 พฤศจิกายน 2565  
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
6. ทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนมุติัเงินงวดจาก สพฐ. แล้วเท่านัน้ 

 

 

 

 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

ตำแหน่ง .......................................................... 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

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

1. ชื่อ (นาย , นาง , นางสาว) .......................................................... นามสกุล................................. ............................ 
สัญชาติ ........................................... เชื้อชาติ ....................................... ศาสนา ....................................................  

2. เกิดวันที่ ......................  เดือน .......................................................... พ.ศ. .................... ........ อายุ ....................ปี 
3. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขท่ี ...................... หมู่ที่ ............. ตำบล ............................. ...................... 

อำเภอ ........................................................... จังหวัด ............. .................................. รหัสไปรษณีย์ ..................... 
โทรศัพท์ ...................................................... 

4. เลขประจำตัวประชาชน   
ออกให้ ณ สำนักงาน ....................................................................... เมื่อวันที่ ............. เดอืน ..................... ......... 
พ.ศ. .................... บัตรหมดอายุวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....................  

5. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ......................................................................................................... ................................. 
6. สถานภาพ (    ) โสด     (    ) สมรส      (    ) หย่าร้าง      (    ) หม้าย 
7. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก ........................................................................................................................ ........ 

วุฒิการศึกษา ............................................................................................................. ............................................ 
8. ประสบการณ์การทำงาน .......................................................................................................... ............................. 
9. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ..................................................................................................................................  
 

 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ......................................... 
........................................  โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้ 
 (   )  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  พร้อมสำเนา   จำนวน  1 ฉบับ 
 (   )  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา   จำนวน  1 ฉบับ 
 (   )  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา    จำนวน  1 ฉบับ 
 (   )  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
                         ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
                         และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน      จำนวน  3 รูป 
  (   )  ใบรับรองแพทย์      จำนวน  1 ฉบับ 
 (   )  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)     จำนวน  1 ฉบับ 
 (   )  อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................ .................................. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
      (ลงชื่อ) ................................................. ผูส้มัคร 
              ( ................................................ ) 
     ยื่นใบสมัครวันที่ .........เดือน...............................พ.ศ................ 

             



 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว  ปรากฏว่า 
 

  (   )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  (   )  หลักฐานไม่ถูกต้อง 
 

 กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ............................................................................................. ............. 
................................................................................................................................................................. ........................ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
              ( ................................................ ) 
                วันที่ .........เดือน...............................พ.ศ................ 
  
บันทึกเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 

  (   )  มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  (   )  ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

 กรณีไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก ............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
              ( ................................................ ) 
                วันที่ .........เดือน...............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 


