
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนทอ์นุสรณ์” 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

………………………………………………………………. 
 ด้วย โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา เขต ๑๖ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จ านวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี ้

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  จ านวน ๑ อัตรา  
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท  

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี ้
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

 ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ 
 ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีพรรคในการเมือง 

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
    ๒.๑.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑)  ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  
   (๒) ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ ๒ ปีขึ้นไป และมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานเดิมยืนยันว่าเคยปฏิบัติงานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 (๔)  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) 
 (๕)  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel และ 
Internet ได้เป็นอย่างดี 
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   (๖)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก  
   (๗)  สามารถโต้ตอบหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี 
   (๘)  มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการท างาน 

 ๓. การรับสมัคร 
   ๓.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”    อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๒ 
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ ใบสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๓ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ 

 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๔.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุจากหน่วยงานเดิม จ านวน 1 ฉบับ
(ถ้ามี) 
  ๔.๘ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียน ช่ือ สกุล ใบส าคัญการสมรส 

ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง ส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะ
คืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ 
โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลา
นนท์อนุสรณ์”    อ าเภอสะเดา  จ. สงขลา 
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 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
       โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี ้

เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วนัท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
- เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น.  
- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติ 

 
๑๐๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

  
 ๗.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนโรงเรียนสะเดา 
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่า
ตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

 ๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก การข้ึนบัญชี  และการยกเลิกบัญชี 
๘.๑ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จะประกาศผลการคัดเลือกโดย

เรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ภายในวันท่ี ๒๕ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔          
ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  

๘.๒ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ขึ้นบัญชีใน
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตามความขาดแคลนจ าเป็นและความเหมาะสมของสถานศึกษา และภารกิจงานท่ีมี
ความจ าเป็น 

  ๘.๓ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศ
คัดเลือกครั้งใหม่ 
 ๙. การจัดท าสัญญาจ้าง 

๙.๑ จะท าการทดลองงานเป็นเวลา ๓ เดือน จึงจัดท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก    
โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์”  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 

๙.๒ เมื่อถึงส้ินปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ แล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อได้ 

๙.๓ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 
        อนึ่ง  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน
จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กร
กลางก าหนด 
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 ๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๙   เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                      
 

                                  (นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 

เพื่อจ้างเป็นเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานท์อนุสรณ์” อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

............................................................ 
 
วันท่ี ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   รับสมัคร 
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๔     รายงานตัว/เริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


