
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ประกาศ ณ วันท่ี ๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ 
รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ- ชื่อสกุล ลำดับที่

๐๐๒ นายกถุษณัฎฐ์ กุลธรวัลลภ ๑
๐๐๕ นายกิติ นวลอินทร์ ๒
๐ ๐ ๑ นางสาวศุภิสรา บุญมา ๓
๐๐๗ นายศึวัฒม์ รัตนาพรประดิษฐ์ < ร1

๐๐๓ นางสาวสัดดาวัลย์ ไผ่คิริ ๕
๐ ๑๐ นายมนค์ณัฐ ขาวสุทธี้ ๖
๐ ๐ ๖ นางสาวธนพร อิศเรนทร์ ๗
06)(5) นางสาวนิเนาฎ จันทร์โคตร
๐๐๔ นายอนุชิต เกิดเปรื่ยม ๙
๐๐๘ นายพีรภัทร อยู่กลาง ๑๐
๐๑๒ นางสาวอรทัย สุขขาว 6)6)

โดยให ้ผ ู้ม ีรายซ ื่อตามลำดับที่การข ึ้นบ ัญชีผ ู้ผ ่านการคัดเล ือกเพ ื่อจ ้างเป ็นลูกจ ้างช ั่วคราว 
(ส ่วนกลาง) ลำดับที่ ๑ -  ๒ ท ี่จะได ้ร ับการจัดจ้างครั้งแรก ไปรายงานตัวทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน 
ในวันท่ี ๑ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ข้ัน ๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเอกสารประกอบการจ้าง 
ตามแนบท้ายประกาศนี้

ส ำห ร ับ บ ัญ ช ีรายซ ื่อผ ู้ผ ่าน การค ัด เล ือกลำด ับ ถ ัด ไป  เม ื่อ ม ีอ ัต ราว ่างแล ะส ำน ัก งาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ 
ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

/ทั้ง'นี้ บัญชี ...



- ๒-

ทัง้นี ้บญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลกูจา้งชัว่คราว (สว่นกลาง) ข้ึนบัญชีไว้ 
เปน็เวลา ๒ ปี นบัแตว่นัประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก และผูผ้า่นการคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการขึน้บญัช ี
เมือ่ผูน้ัน้มกีรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้

๑. ผู้นัน้ได้ขอสละสทิธ้ิไมเ่ขา้รับการจัดจา้ง
๒. ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตวัเพือ่รบัการจดัจา้งภายในวนัและเวลาทีก่ำหนด 
๓. ผู้น้ันมีเหตุไม1อาจเขา้ปฏบิตัหินา้ทีร่าฃการไดต้ามกำหนดวนัเวลาทีจ่ะจา้ง 
๔. ผูน้ัน้ขาดคณุสมบตัติามประกาศรับสมคัร

ประกาศ ณ วันท่ี รก) มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอนันต์ หันนัก)
$สัานวยการสัานักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลแล;!นิติกๅร 

ปฎิบต๊ราชเทรแทนลแาธิการฅณะกรรนการการค็กษาข้ันห้ิบฐาน



-๓-

แนบท้ายประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) 
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการดีกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕

๑ .  ผ ู้ม ิส ิทธิได้รับการจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ลำดับท่ี ๑ -  ๒

๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตามข้อ ๑ รายงานตัวทำสญัญาจ้าง และปฏิบัติงานในวันท่ี 

๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
อาคาร ลพฐ. ๒ ข้ัน ๖ สำนักงานคณะกรรมการการดีกษาข้ันพ้ืนฐาน โทร. o ๒๒๘๘ ๔๖๖๐ - ๒
๓. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

๑) ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๒ ฉบับ
๓) ลำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๒ ฉบับ
๔) ลำเนาหลักฐานการเปล่ียนซ่ือ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๔) สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)

เฉพาะสาขาในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ฉบับ
ท้ังน้ี เอกสารตามข้อ ๒) ถึง ข้อ ๔) ให้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงซ่ือกำกับด้วย

๔. ผู้ค้ําประกัน ต้องเป็นข้าราขการ ระดับซำนาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือทหาร ตำรวจ ยศร้อยเอกข้ึนไป 
และนำหลักฐานของผู้ค้ําประกันมาแสดงในวันรายงานตัว ดังน้ี

๑) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราซการ 
๒) ลำเนาทะเบยีนบา้น
๓) หนังสือยินยอมคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (กรณีมีคู่สมรส)

ท้ังน้ี เอกสารตามข้อ ๑) ถึง ข้อ ๓) ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 

และลงซ่ือกำกับด้วย
๔. สำนักที่จัดจ้าง

๑) สำนักอำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา



สัญญาคํ้าประกัน 
ลูกจ ้างช ั่วคราว (ส่วนกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน

เขียนที่.....................................................
วันที.่.......... เดือน............................ พ.ศ

ตามที่ (ซื่อผู้รับจ้าง) นาย/นาง/นางสาว...................................................................“ผู้รับจ้าง”
ได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวไว้กับ (ซื่อผู้ว่าจ้าง) นาย/นาง/นางสาว............................................... “ผู้ว่าจ้าง”
ตามสัญญาจ้างเลขที.่......../ ...................... ลงวันที่............. เดือน.............................พ.ศ.....................น้ัน

ข้าพเจ้า (ซ่ือผู้คํ้า) นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................
อยู่บ้านเลขที.่................... หมู่....................... ซอย........................................ถนน.......................................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย.์.................................... .โทรศัพท์............................................มือถือ.....................................................
เกิดเมื่อวันที่............ เดือน............................พ.ศ................อายุ........... ปี อาชีพ.........................................................
สถานที่ทำงาน................................................................................ ตำแหน่ง................................................................
ระดับ............สังกัดหน่วยงาน................................................................. อัตราเงินเดือน..........................บาท/เดือน
บัตรประจำตัวข้าราซการ/รัฐวิสาหกิจ/ประซาซนเลขที่..............................................................................................
ออก ณ...................................... วันออกบัตรวันที่........ เดือน........................ พ.ศ........................ บัตรหมดอายุวันที่
..............เดือน..................... พ.ศ................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ตกลงทำสัญญาคํ้าประกัน
(ขื่อผู้รับจ้าง) นาย,นาง,นางสาว....................................................................................... .โดยมีข้อความตังต่อไปนี้

๑. ผู้คํ้าประกันตกลงผูกพันตนคํ้าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะ 
เป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้คํ้าประกันยินยอมชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ทั้งสินทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน และ 
ผู้คํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบเต็มจำนวนในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ว่าจะกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิซอบหรือกระทำละเมิดต่อผู้อื่น 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ไม,ว่าผลแห่งการกระทำความผิดนั้นจะได้ปรากฏในขณะที่ยังเป็น 
ผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา ๑  (หน่ึง) ปีแล้วก็ตาม

๒. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง 
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้คํ้าประกับตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อน 
จำนวนเงินในการชำระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน 
ในการชำระหนี้ด ังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดซองผู้ค ํ้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค ํ้าประกัน 
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มตามจำนวน



- t e 

rn. ผู้คํ้าประกันจะไม'เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู ่
ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

ผู้คํ้าประกันไต้อ่านและเช้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตาม 
เจตนารมณ์และยินยอมปฏิปัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงไต้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซ่ือ.................................................ผู้คํ้าประกัน
น . . . . . . .................................... )

ลงซ่ือ............................................... คู่สมรส (ยินยอม)
( . ....................................................................)

ลงซ่ือ............................................... พยาน
( ..............  ...........................  ........ ............)

ลงซ่ือ............................................... พยาน
(........ ...................... ......... ... )



คำยินยอมคู่สมรสของผู้คํ้าประกัน

เขียนที.่.............................................
วันที่............. เดือน................................พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................ คู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว.......................................................ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................
ทำสัญญาฉบับนี้ได้ เพื่อคํ้าประกัน (ขื่อผู้รับจ้าง) นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
ปฏ ิบ ัต ิงานในหน้าท ี่ล ูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ให ้แก ่สำน ักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงข ื่อ ...................................................... ผู้ให้คำยินยอม (คู่สมรสผู้คํ้าประกัน)
( .............................................................................. )

ลงข่ือ พยาน
( )

ลงข่ือ พยาน


