
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ครูผู้สอน 

 ด้วยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 

13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 
2. คุณสมบัตรของผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ปฐมวัย 
2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.6 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

2.7 ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547 

2.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้รับกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.10 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

2.11 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 



3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง)  อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 9 -16 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ และไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

 
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันที่สมัครสอบ 

4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
4.2 ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมเอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 30 วัน 

ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัคร เมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่ามีผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือรายข้อมูลในเอกสารโดยโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

5. การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เรียงล าดับตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และ

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

7. วิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้สมัครโดยการตรวจแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ 

8. วัน เวลา สถานที่ และก าหนดวันคัดเลือก 



โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จะด าเนินการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจแฟ้มสะสมผลงานในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

9. วันประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
ทางโรงเรียนจะติดประกาศผลการคัดเลือก โดยติดประกาศและรายงานทางเว็บไซต์โรงเรียนใน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
10. การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง 

10.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

10.2 การจัดท าสัญญาจ้าง จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว แจ้งผู้มี
สิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัว เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 

10.4 การจัดจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการ
จ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

11. ประกาศผลการคัดเลือก 

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้    
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
         ว่าที่ ร.ต. 
       (กฤตนัน ศิรพ่ึงเงิน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บ ารุง) 

                                                             

 

 


