
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 
เร่ือง     การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว  

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  
……………………………………………… 

 
 ด้วยโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประสงค์จะ
รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่งอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
1. อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

อัตราว่าง  จ านวน   1   อัตรา    
ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,000   บาท   และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง  5 เดือน  

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547 และ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560) 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่ เป็ น ผู้มี ก าย ทุพ พลภาพ จน ไม่ สามารถป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ไ ด้  ไร้ค วามสามารถหรือ จิตฟั่ น เฟื อน                       

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าป ี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ต าแหน่ง  อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ส าหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้               

แต่ต้องรับค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท) 
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet                  

ได้เป็นอย่างดี 
3) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน 
4) มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ 
5) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
6) หากมีประสบการณ์ท างานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)  ต าบลบ้านบ่อ 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ โทรสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี  โทร 0-3488-4047 หรือ 08-1858-3364 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ

สมัคร) จ านวน 2 รูป 
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(3) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ                               

ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535)  
(5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน, แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบส าคัญการหย่า หรือใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล พร้อมถ่ายส าเนา 

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีตัวจริงมาแสดงด้วย เอกสารท่ีส าเนาทุกฉบับผู้สมัครต้องรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
3.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท่ีขาด
คุณสมบัติในการเข้าด ารงต าแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจากการด ารงต าแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากทางโรงเรียนท้ังส้ิน 
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4. สอบสัมภาษณ ์
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ วัน ท่ี  31  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น. ห้องธุรการ โรงเรียนวัดบางขุด                  

(อุ่นพิทยาคาร) ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561                     

ณ โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)  ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
และทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)  
http://www.area1.skn.go.th/e-publicize/index.php?name=news 

6. การจัดท าสัญญาจ้าง 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามประกาศของโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) โดยผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้

ก่อน และจะเรียกมาท าสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวกับโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธี จ้างเหมาบริการ  เดือนละ 9,000 บาท                      
(เก้าพันบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ท่ีไม่มารายงานตัวและ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนจะเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับถัดไปเพื่อท า
สัญญาจ้างต่อไป และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังได้  และการจ้างนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว            
และไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

  

  

     (นางนริสรา  จอมพันธ์) 
ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 
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ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 

ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 
(แนบท้ายประกาศรับสมัคร) 

…………………………… 
 

อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) ต้องปฏิบัติงานแทนครูในภารกิจต่างๆ 
ต้องปฏิบัติภารกิจจนครบทุกด้าน ดังนี้ 
 

     -  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ  
รวมทั้งระบบ  E-Office  

      - งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
       - งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล  การส ารวจ และการบันทึกข้อมูล   

การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT 
 - งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ  ชุมชนและท้องถิ่น  

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
      -  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยสุจริต 
 

………………………………………………….……..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 

 เลขประจ าตัวสอบ............................... 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) ………………….…………………………………………………………..…………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 

2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….……... อายุ………………ปี………….เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

3. วุฒิการศึกษา..........................................................................วิชาเอก....................................................................... 

จากสถานศึกษา..........................................................................................................เกรดเฉล่ีย............................... 

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................ 

5. อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................. 

6. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………………………………………………………….……………………………………… 

ออก  ณ  อ าเภอ/เขต …………………………………………………….…. จังหวัด.................................................................. 

7. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………….…….. หมู่ท่ี............. ถนน ……….………..…………… ต าบล ……………….…….…………… 

อ าเภอ/เขต …………….....……… จังหวัด …………….……….………  รหัสไปรษณีย์.................เบอร์โทร..…………….…….. 
8. สถานภาพ   โสด   สมรส  หม้าย  หย่า 

9. ช่ือสามี/ภรรยา..............................................................................อาชีพ................................................................... 

10. ช่ือบิดา.................................................................................ช่ือมารดา......................................................................  
11. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้ 
                ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 

 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์     หนังสือรับรองการปฏิบัติงานฯ (ถ้ามี)   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

      ลงช่ือ…………..……………………………………..ผู้สมัครสอบ 

               (………………………………………………) 

      วันท่ี ……………เดือน…….…………………พ.ศ. …………….. 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
     ขาดคุณสมบัติ 

ลงช่ือ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร         ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (..............................................)                      (.........................................) 
 .........../................../...............                        .........../................../........... 
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