ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------ตามที่ สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร ได้ป ระกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ
เข้ารับ การคัด เลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็น ลู กจ้า งชั่ว คราว ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน ที่ 28 ตุล าคม 2565 ดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรหา ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และทาสัญญา
จ้างเริ่มปฏิบัติงานสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ ได้รับจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นั้น
บั ด นี้ การด าเนิ น การคั ด เลื อ กและเลื อกสรรบุ คคล เพื่ อจ้ างเป็ นลู กจ้ างชั่ ว คราว ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคั ด เลื อ กและเลื อ กสรรบุ ค คล เพื่ อ จ้ า งเป็ น ลูก จ้า งชั ่ว คราว ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีคะแนนประเมิน ความรู้ค วามสามารถ โดยวิธีก ารสัมภาษณ์ค วามเหมาะสม
ความรอบรู้ ทักษะ กับ ตาแหน่ง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 คะแนน เรียงตามลาดับคะแนนรวมมากกว่าไปหาน้อยกว่า
และหากตรวจพบภายหลั ง ว่ า ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รายใด ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและ
เลื อ กสรรบุ ค คล เพื่ อ จ้ า งเป็ น ลูก จ้า งชั ่ว คราว ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติและยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล ดังกล่าว ทั้งนี้ จะดาเนินการจ้างตามตาแหน่งว่าง
ทีป่ ระกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล ดังกล่าวไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสิ้นจะสุด
สัญญาจ้าง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่ว คราว ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไปรายงานตัว เข้า รับ การจ้า ง ในวัน ที่ 15 พฤศจิก ายน 2565
เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริห ารงานบุคคล สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรณีไม่ม า
รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง กล่า ว ถือ ว่า สละสิท ธิรับ การจ้า งในครั้ง นี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะถือประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้นาเอกสาร
และหลักฐานมาประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. เอกสาร…

-21. เอกสารของผู้เข้ารับการจ้าง
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน สาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.2 บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว ที่ยังไม่หมดอายุ
สาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.3 ทะเบียนบ้าน สาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) สาเนาจานวน 1 ฉบับ
1.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
2. เอกสารของผู้ค้าประกันและคู่สมรสของผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันการจ้างต้องเป็นข้าราชการ
ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ตากว่
่ าระดับชานาญการ (หรือเทียบเท่า) โดยให้แนบหลักฐาน ดังนี้
2.1 สาเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้าประกัน และรับรองสาเนาเอกสารโดยผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน และรับรองสาเนาเอกสารโดยผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้าประกัน
และรับรองสาเนาเอกสารโดยคู่สมรสของผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

(นายพิเชฐร์ วันทอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบัตหิ น้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)
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นางสาวเกษร พูลเพิ่ม
นางสาวสิรินาถ ลักษณาวิบลู ย์กลุ

หมายเหตุ
ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล
มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 น. ณ กลุม่ บริหารงานบุคคล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

