
๑ 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑”  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

……………………………………………………….. 

 ด้วย โรงเร ียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา    
พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสัญญาจ ้างพน ักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงว ันท ี ่  ๑๑ ก ันยายน ๒๕๕๒ และตามประกาศ       
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  เรื ่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เรื ่อง การจัดกรอบอัตรากำลังพนังงานราชการ รอบ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗) และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่งวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร  ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ช่ือตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา 
 

๒. อัตราค่าจ้าง  จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน 
 

๓. ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๔.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๔.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
 ๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
 ๔.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๔.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร และนักบวชในศาสนาใด ๆ 
 
 



๒ 
 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 

๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ได้ที ่ ห้องสำนักงานบุคคล อาคาร๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างว ันที ่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม ่เว้น
วันหยุดราชการ 

 

๗. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครคัดเลือก 
 ๗.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม โดยถ่ายไม่เกิน   
๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป 
 ๗.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๓ บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๗.๔ ทะเบียนบ้านหรือใบรับรองทะเบียนราษฎร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗.๕ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๖ เดือน  
 ๗.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ/นามสกุล ใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ 
 

๘. การยื่นใบสมัคร  
 ๘.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ และต้อง
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องด้วยตัวบรรจง สำหรับเอกสารประกอบการสมัครให้รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ และแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 
 ๘.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายไปรษณยี์
ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 ๘.๓ บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ   
  

๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียน    
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑๐. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
วัน เดือน ป ี วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม สถานท่ีสอบ 

วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ประเมินความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง 

๑๐๐ โรงเรียนบางปะอนิ 
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

 
 
 



๓ 
 

๑๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าท่ี 
ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ เจตคติ 
การปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ และการให้บริการท่ีดี 
 

๑๒. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลำดับท่ี   
สูงกว่า 
 

๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน     
“ราชานุเคราะห์ ๑” และให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๑๔. การข้ึนบัญชี และยกเลิกบัญชี 
  ๑๔.๑ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
 ๑๔.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑๔.๒.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง   

   ๑๔.๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
   ๑๔.๒.๓ ผู้นั้นสละสิทธิ์การจ้าง   

   ๑๔.๒.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   ๑๔.๒.๕ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
 

๑๐. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๕.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบขึ้นบัญชีได้ และให้มา
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีกำหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๕.๒ การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนไปเป็นตำแหน่งข้าราชการ 
ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามที ่กำหนดหรือมีความรู ้ความสามารถ        
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 



๔ 
 

 
 
 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
………………………………………………………………. 

 
ประกาศรับสมัคร                ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
รับสมัคร                  ๒๑ – ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก                      ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
คัดเลือกโดยการปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์                      ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก                      ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
การจัดจ้าง/ทำสัญญาจ้าง                           ๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
หมายเหตุ      กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


