
                             

 

 
 
 
 
 

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวจ้างเหมาบรกิาร 

                                                ............................................ 
                         ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระยะเวลาสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2563       
โดยให้เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากงบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
   1. ต าแหน่งที่รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 11 เดือนรายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศนี้ 
    1.1 ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปส านักงานศึกษาธิการ                 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 อัตรา จ้าง 11 เดือน (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 –                       
30 กันยายน 2563) 
อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ 9,000 บำท 
 

  2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
    2.1 มีสัญชาติไทย 
    2.2 ไม่เคยต้องรับโทษใดๆมาก่อน 
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย 
    2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
    2.7 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร หรือนักบวช 
    2.8 ไม่เคยเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ   
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
 

   3. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
    ดังบัญชีรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 
 

   4. เอกสำรและหลักฐำนท่ีต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก 
    ให้น าเอกสารหลักฐานฉบับจริง และส าเนาซึ่งผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับ จ านวน 1 ชุด แนบท้ายใบสมัคร ดังนี้ 
    4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
    4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
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    4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้                
ถือบัตร พร้อมส าเนา ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4 ใบอนุญาตขับข่ีรถส่วนบุคคล 
    4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย) จ านวน 3 รูป 
    4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริงที่ออกไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวัน
รับสมัครและแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จ านวน 1 ฉบับ 
    4.7 หลักฐานอื่นๆ หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
    4.8 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือเอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานเข้ารูปเล่ม 
จ านวน 3 ชุด 
   5. วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่ที่ 16              
ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  
ระหว่ำงวันท่ี 7 พฤศจิกำยน – 13 พฤศจิกำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร 
 

   6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ บอร์ด
ประสัมพันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และเว็ปไซต์ www.roietpeo.go.th/ 
 

   7. วัน เวลำ สถำนท่ี และวิธีกำรคัดเลือก 
    ด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการประเมินประวัติ
และประสบการณ์ท างาน (50 คะแนน) และวิธีการสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์      
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

   8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
    ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยเอ็ดละ 60 กรณีได้คะแนนรวม
เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินประสบการณ์ท างานมากกว่า หากได้คะแนนประเมินประสบการณ์
เท่ากันจะพิจารณาผู้ยื่นใบสมัครก่อน 
 

   9. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่                 
14 พฤศจิกายน 2562  ณ บอร์ดประสัมพันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และเว็ปไซต์  
www.roietpeo.go.th/ โดยเรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 

   10. เง่ือนไขกำรจ้ำง 
    10.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือก                    
ในล าดับที่ 1 ตามต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 
2563  ซึ่งเป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

/งบด าเนินงาน… 

http://www.roietpeo.go.th/
http://www.roietpeo.go.th/


                             

 

- 3 - 
 

    งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
    10.2 การท าสัญญาจ้าง จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือราชการ ผู้ได้รับการจ้างจัดท าสัญญาจ้างในกรณีระหว่าง
งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ 
ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 
    10.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี 
(นับจากวันที่ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ) เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก                    
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิกไป ถ้าพบกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น
อันยกเลิกรายช่ือของผู้ข้ึนบัญชีรายนั้น 
     (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้าง 
     (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา ที่ก าหนด 
     (3) ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
     (4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       

        ประกาศ  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

 
           
          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


