
 

 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

--------------------------------- 
     ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี   ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๔  โดย             
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      
           ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ (ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร และช่วยงำนด้ำนกำรเงินและ
กำรพัสดุ กลุ่มอ ำนวยกำร) อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๐,๒๐๐.00 บำท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบำทถ้วน) ระยะเวลำ 
กำรจ้ำง  ๒๐ มกรำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕6๔ 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑ มีสัญชำติไทย  
๑.๒ ได้รับวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับอนุปริญญำ  ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงทำง   

พำณิชยกรรม   หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้  
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร หรือนักบวช 
๑.๔ ไม่ด ำรงต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล  

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑.๕ อำยุตั้งแต ่18 ปีบริบูรณ ์ขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต      

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน    

ของรัฐ 
๑.๘ ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด       

ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
๑.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ        

แห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่       

ในพรรคกำรเมือง 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๒.๑ มีควำมรู้ควำมสำมำรถรับผิดชอบงำนด้ำนธุรกำร กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
ระบบงำนสำรบรรณไดอ้ย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 

/๒.๒ มีควำมรู้... 



๒ 
 

๒.๒ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม
ส ำเร็จรูป 

2.3 สำมำรถใช้งำนในระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.4 รู้จักหน้ำที่ของตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดี          

กับผู้ร่วมงำน  ตลอดจน มีควำมเสียสละและอุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำร 
2.5 ผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรบัญชี และกำรพัสดุ อำจได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

๓. วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ขอรับเอกสำรและยื่นใบสมัครได้ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๓ ถนนตำกสิน ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๑๓ 
มกรำคม ๒๕6๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดรำชกำร  โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร     
แต่อย่ำงใด 

๔.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.1 ใบสมัครคัดเลือก 
  ๔.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว เป็นรูปถ่ำยครำวเดียวกัน 
ซ่ึงถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๒ รูป 
  ๔.3 บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง (ท่ียังไม่หมดอำยุ) พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  4.๔ ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ        
  ๔.5 ใบแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำก
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ         
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จำกแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม   ซึ่งออกให้ไม่เกิน    
1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 

      - วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
      - โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      - โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
      - โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
      - โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏกำรเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อ    

กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 
  ๔.๗ ใบส ำคัญแสดงกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี)  
  ๔.๘ หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  - ชื่อสกุล   ในกรณีชื่อ –     
ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของเอกสำรที่ประกอบกำรรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจำกนำยทะเบียน
ของที่ว่ำกำรอ ำเภอเป็นผู้รับรองว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกัน  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน 

 ทั้งนี้เอกสำรในกำรยื่นใบสมัคร ตำมข้อ ๔.3 – ๔.๘ ให้น ำฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ โดย
ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับทุกฉบับด้วย 

/๕. เงื่อนไข... 



๓ 

 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตำมต ำแหน่งตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร   
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน สมบูรณ์  พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด    
อัน เกิดจำกผู ้สมัครไม่ว ่ำด้วยเหตุใด ๆ ตำมประกำศรับสมัครนี้  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ        
กำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส ำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
           ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕6๔  ณ บอร์ด
ประชำสั ม พันธ์  หน้ ำห้ องกลุ่ มอ ำนวยกำร  ส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรจั งหวัดจันทบุ รี  และทำงเว็บ ไซต์ 
www.suksachan.go.th   

๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
           จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์    

๘.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก     
            จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕6๔ ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๓ ถนนตำกสิน ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตำมตำรำงกำรคัดเลือก ดังนี้ 
 

            วัน  เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕6๔ 
รำยงำนตัว เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
(หำกไม่มำตำมเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์) 
09.3๐ น.  เป็นต้นไป  

 
 
 
-สอบสัมภำษณ์ 
 

 
 
 

๑๐๐ 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญช ี 
              ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยเรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวม
จำกมำกไปหำน้อย  กรณทีี่ได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับหมำยเลขประจ ำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล ำดับที่ดีกว่ำ 

๑๐.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
              ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕6๔  ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
หน้ำห้องกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี และทำงเว็บไซต์ www.suksachan.go.th 

๑๑.  การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ    
            ๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ล ำดับที่ ๑  จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๒๐๐.- บำท  และให้รำยงำนตัวในวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕6๔ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น.  ณ กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี  หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ และจะพิจำรณำเลือกในล ำดับถัดไป 
 

/๑๑.๒ กำรจ้ำง... 

http://www.suksachan.go.th/


๔ 
 

๑๑.๒ กำรจ้ำงตำมข้อ ๑๑.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพ
เป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร ผู้ได้รับกำรจ้ำงต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร  หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติตำมที่ก ำหนด  หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง  อำจ       
สั่งเลิกจ้ำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 

 
 
 
        สิบโท 
                                                                       (ไชยยันต์ เกิดเหมำะ) 
                                                                    ศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


