
 
 
 

 
                     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน  
................................................................................. 

   ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา 
       ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
  (๑)  ทำความสะอาดอาคาร พ้ืนที่ภายใน ภายนอกอาคาร ห้องน้ำ และบันไดขึ้น-ลง ให้สะอาด

เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(๒)  ปรับบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม 
(๓)  ดูแลบริเวณโดยรอบอาคาร สถานที่ไม่ให้มีสัตว์ร้าย 
(๔)  ภารกิจหน้าที่งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ๑.๔  

     ค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
 ๖.  ระยะเวลาจ้าง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หรือขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร) 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันสมัครวันสุดท้าย 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   

   / (๔) ไม่เป็นผู้... 



   (๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้.ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เป็นผู ้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก_เพราะการทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื ่นขอใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๗๕๒๔๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

           ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน             
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ X ๑ นิว้            จำนวน ๓ รูป 
     (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา (ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)         จำนวน ๑ ฉบับ 
     (๓) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ–ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)                                 จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน ๑ ฉบับ 
     (๕) สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน ๑ ฉบับ 
     (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)            จำนวน ๑ ฉบับ 
     (๗) สำเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)  
ได้แก่ หนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ หรือใบสำคัญ แบบ สด.๙ หรือใบรับรองผ่านการตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ                            จำนวน ๑ ฉบับ 
            (๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (โรงพยาบาลของรัฐ)         จำนวน ๑ ฉบับ        

   ทั้งนี้ ให้นำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

  

    / ๓.๓ เงื่อนไข... 



๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ.อันมีผล 
ทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ  
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๓.๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ    
            ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๒-๑๔๗๕๒๔๔, ๐๙๓-๖๐๘-๔๐๗๑ หรือตรวจสอบ
ได้ทาง facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์http://www.nonthaburispc.com 

 ๓.๕ กำหนดวันเวลา และสถานที่ 
  จะทำการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ 
กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
                - คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น วิสัยทัศน์ในการทำงาน บุคลิกภาพ ความอดทน มนุษยสัมพันธ์ 
ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสมของบุคคล (๔๐ คะแนน) 
                - ทัศนคติ ความเข้าใจถึงขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) 
                - ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน) 
                - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (๑๐ คะแนน) 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   

๖. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี_จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน 
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
นนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที ่หมายเลข ๐๒-๑๔๗๕๒๔๔ หรือตรวจสอบได้ทาง facebook :  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต ์www.nonthaburispc.com  

   / ๗. การจัดทำ... 

http://www.nonthaburispc.com/


๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และทำสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

       (นางวิชุดา  โชคภูเขียว) 
    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน  
............................................ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง คนงาน รายละเอียดดังนี้  

ชื่อตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา 
       ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
  (๑)  ทำความสะอาดอาคาร พ้ืนที่ภายใน ภายนอกอาคาร ห้องน้ำ และบันไดขึ้น-ลง ให้สะอาด

เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(๒)  ปรับบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม 
(๓)  ดูแลบริเวณโดยรอบอาคาร สถานที่ไม่ให้มีสัตว์ร้าย 
(๔)  ภารกิจหน้าที่งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ๑.๔  

     ค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
 ๖.  ระยะเวลาจ้าง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หรือขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร)            

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

ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
………………………………….............................................................…………………………………. 

วัน  เดือน  ปี รายการ สถานที ่
๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรับสมัคร 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) 

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 

รายงานตัว และทำสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติงาน 


