
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------- 

     ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงอาศัยอ านาจ 
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  
 1.1 ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด จ านวน 2 อัตรา 
            ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินประกันสังคม 450 บาท 
 1.2 ต าแหน่งพนักงานพิมพ์  จ านวน 3 อัตรา 
             ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินประกันสังคม 450 บาท  

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด  
         2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ป.6)  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

2.1.2 มีสัญชาติไทย  
2.1.3 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์   

                2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
      2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  2.1.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติงานในการดูแลความสะอาดภายในและภายนอกส านักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 -  ช่วยจัดบริการอาหารว่าง อาหาร ระหว่างการประชุม ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ  
 -  งานอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2 ต าแหน่งพนักงานพิมพ์  
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

2.2.2 สามารถให้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้ 
2.2.3 มีสัญชาติไทย  
2.2.4 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์   

                2.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           2.2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
      2.2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  2.2.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
- งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง   
- งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 

การจัดท ารายงาน จัดส่งเอกสารและรับข้อมูล ระบบ ICT  
- งานประสานงาน การติดต่อกับหน่วยงานส่วนราชการ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อราชการ 
     -  งานอ่ืนทีผู่้บังคับบัญชาหมอบหมาย 
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 3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครเลือกสรร  
       ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดว้ยตนเอง ระหว่างวนัที่ 17 – 26  ตลุาคม 2565  
(ในวันและเวลาราชการ) ภาคเชา้เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 4. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
             (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

  (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน 1  ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
  (3) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
จากสถานพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  (5) ใบส าคัญแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  (6) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื ่อสกุล ทะเบียนสมรส     
(ในกรณีท่ีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

  ทั้งนี้ เอกสารในการยื่นใบสมัคร ตามรายการที่ (2)-(6) ให้น าฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
โดยให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย      

 5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครคัดเลือกและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครการคัดเลือกและเลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
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 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเพทมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกและเลือกสรร ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th  

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกและเลือกสรร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร จะท าการคัดเลือกและเลือกสรร

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกและเลือกสรร ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะการสมัคร 
ทุกต าแหน่งต้องได้รับการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

วัน เวลา หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

- ประเมินความรู้ความสามารถ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ความเหมาะสม ความ
รอบรู ้ทักษะ กับต าแหน่ง       
 

 
100 

 
 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณ์ความเหมาะสม ความรอบรู้ ทักษะ 
กับต าแหน่ง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 คะแนน  
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่ได้ จะเรียงล าดับจากคะแนนรวมสูงสุดของการประเมิน
หากคะแนนรวมเท่ากันจะดูจากผู้สมัครล าดับแรกก่อน 

 9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 

ตามล าดับคะแนนประเมิน ภายในวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 

 
 
 
 
 

http://www.bkkp.go.th/
http://www.bkkp.go.th/
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10. การยกเลิกบัญชีและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 
 10.1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร จ านวน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผู้ผ่านการ

คัดเลือกและเลือกสรร 
10.2 ได้รับการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
10.3 ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 
10.4 ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างในวัน เวลา ที่ก าหนด 
10.5 ไม่อาจเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
10.6 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
10.7 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู ้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 
   การจัดท าสัญญาจ้างจะท าต่อเมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้รับจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรยินยอม 
ตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ทุกประการโดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น     

                                     ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

                 
          (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ก าหนดด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

................................................................................ 
1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565          
2.รับสมัครคัดเลือกและเลือกสรร วันจันทร์ที่ 17  – วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565  

(ในวันและเวลาราชการ) 
ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.  
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.  

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
และเลือกสรร 

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

4.ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 
5.ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรร ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
             จะเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับ
จัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรยินยอมตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ทุก
ประการโดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-7- 

 
บัญชีรายละเอียดรหัสต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2565 

 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง รหัสต าแหน่ง จ านวนอัตรา เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 
พนักงานท าความ

สะอาด 

 
101 2 

จ1300005 
จ1300010 

 

 

2 พนักงานพิมพ์ 102 3 

จ1300008 
จ1300011 
จ1300012 

 

 

รวม 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เป็นจัดจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง…………………………………… 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1. ช่ือ - ช่ือสกุล............................................................................................................................................... 

2. สัญชาติ.............................. เกดิวนัท่ี...........เดือน....................................พ.ศ. ................. อาย.ุ.......................ป ี

3. เกิดที่จังหวัด................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขท่ี...............................  

 หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน...................................... ต าบล............................. 

 อ าเภอ................................................ จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์..................................  

4. ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้(เพื่อจัดส่งเอกสาร) บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย ..........................................    

    ถนน.............................. ต าบล.............................อ าเภอ................................ จังหวัด................................................       

    รหัสไปรษณีย์..............................................................เบอรโ์ทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได ้.............................................. 

    เบอร์โทรศัพทส์ ารองที่สามารถติดต่อได้....................................เกีย่วข้องเป็น............................................. 

5. คุณวุฒิ      วุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีท่ี 6  (ป.6) ...........................................................                     
                   วุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาขา.............................................................. 
                วุฒิอื่นๆ........................................ สาขา.............................................................. 
6. หลักฐานที่แนบพรอ้มใบสมัครเลือกสรร 
   6.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   6.2 ส าเนาปริญญาบัตร 

   6.3 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ   6.4 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  

   6.5 ส าเนาทะเบียนบา้น   6.6 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง  

   6.7 หนังสือหรือเอกสารที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ   6.8 หนังสือรับรองการนับหน่วยกิต 

   6.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือ
คุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 

     ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัคร 
                                 (.......................................................................) 
                                      ยื่นใบสมัคร  วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(    ) เอกสารครบถ้วน 
(    ) ขาดเอกสาร.................................................. 
................................................................................. 

 
ลงชื่อ.......................................................... 

(.............................................................................) 
วันที่................................................................................... 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
(    )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(    )  ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก................................................................. 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................................) 

               วันที่........................................................................ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
 

 

ติดรูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 1 นิ้ว 

     


