
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 
เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 

.................................................................. 
 

 ดว้ยโรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ มีความประสงคเ์ปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังาน จา้งเหมาบริการ
รายบุคคล โครงการคืนครูให้นกัเรียน ต าแหน่งธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 1. ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร 
      1.1 พนกังานจา้งเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 
      1.2 อตัราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน จ านวน 1 อตัรา 
 

 2.. ขอบข่ายหน้าที่และลกัษณะงานทีต้่องปฏิบัติ  
      2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลกัฐานทะเบียน และหนงัสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ 
AMSS++ 
      2.2 งานพสัดุ จดัท าทะเบียน คุมเบิกจ่าย การจดัเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      2.3 งานขอ้มูลสารสนเทศ จดัระบบทะเบียน ระเบียนขอ้มูล การส ารวจและบนัทึกขอ้มูล การจดัท า
รายงานขอ้มูล จดัส่งและรับขอ้มูลระบบ  ICT 
      2.4 งานการประสานงาน การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและทอ้งถ่ิน การ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนหรือผูม้าขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

/(4) ไม่เป็น...... 
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(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

  (5) ไม่เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
  (6) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
  (8) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (9) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
  (10) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ องคก์รมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผดิวินยัตามพระราชบญัญติั 
น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(12) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ 
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เร่ือง หา้มพระภิกษุสามเณร หรือ 

วชิาชีพ หรือสอบแข่งขนั หรือสอบคดัเลือกอยา่งคฤหสัถ ์พ.ศ. 2538 
      3.2 คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
  (1) มีวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป 
  (2) มีความรู้ ความสามรถเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามขอบข่ายภารกิจและหนา้ท่ีของต าแหน่ง 
  (3) มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ได ้ 
 

 4. วนั เวลา สถานที ่ที่รับสมัคร 
      ผูส้มคัรสามรถขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการสมคัรดว้ยตนเอง ไดท่ี้  
โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ ระหวา่งวนัท่ี  17 – 23   ตุลาคม  2561 (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 

 5. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่ในวนัสมัคร 
      5.1  รูปถ่ายหนา้ตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน  
6 เดือน จ านวน 2 รูป 
      5.2  ส าเนาหลกัฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวนอยา่งละ 1 ชุด ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วฒิุ
การศึกษาตรงกบัคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งของผูมี้สิทธิสมคัรในขอ้ 3.2 โดยตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา และไดรั้บ
อนุมติัจากผูมี้อ  านาจอนุมติัภายในวนัเปิดรับสมคัร ทั้งน้ี การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษาใดจะถือ
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกบัการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ ์หากปรากฏ 

    /ภายหลงั........ 
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ภายหลงัวา่ผูส้มคัรรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมคัรหรือขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด จะถือวา่
ผูส้มคัรรายนั้นเป็นผูข้าดคุณสมบติัและไม่มีสิทธิท าสัญญาจา้งในต าแหน่งท่ีสมคัร 
      5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวนอยา่งละ 1 ชุด 
      5.4 ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีท่ีช่ือ-สกุล ใน
หลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) จ  านวน 1 ชุด 
 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลอืก 
      ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ โดยเรียงล าดบัตามใบสมคัรท่ียืน่สมคัร ภายในวนัท่ี  24  ตุลาคม  2561 
ติดประกาศ ณ โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ 
 

 7. วธีิการคัดเลอืก 
      โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ จะด าเนินการสอบคดัเลือก โดยวธีิการสอบภาคปฏิบติั  50  คะแนน และ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  50  คะแนน  รวม  100  คะแนน 
  

 8. วนั เวลา สถานที ่สอบคัดเลอืก 
      โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ จะด าเนินการสอบคดัเลือก ในวนัท่ี 25 ตุลาคม  2561 เวลา  9.00 น. 
ณ โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ 
 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผูท่ี้ถือวา่เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 

 10. การประกาศผลและการขึน้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลอืก 
      10.1 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก ภายในวนัท่ี  26  ตุลาคม  2561  ติด ณ โรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้  
โดยประกาศเรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมทุกภาคจากมากไปนอ้ย หากคะแนนสอบเท่ากนัใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลข
ประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูท่ี้อยูใ่นล าดบัดีกวา่ 
      10.2 บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัข้ึนบญัชี 
      10.3 ผูผ้า่นการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี เม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 
  (1) ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามต าแหน่ง 
  (2) ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามก าหนด 
  (3) ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิการจา้ง 
  (4) บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกส้ินสุดระยะเวลาการข้ึนบญัชี 
  (5) มีการประกาศข้ึนบญัชีผา่นการคดัเลือกในต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่แลว้ 

/(6) เม่ือส านกังาน....... 
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  (6) เม่ือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนแลว้แต่กรณี 
      10.4 คณะกรรมการตดัสินแลว้ถือเป็นส้ินสุด ผูใ้ดจะฟ้องร้องใดๆไม่ได ้
 

 11. การท าสัญญา 
      จะด าเนินการจา้งไดต่้อเม่ือไดรั้บแจง้เร่ืองงบประมาณแลว้เท่านั้น 
 

 12. เงื่อนไขการจ้าง 
      12.1 เป็นการจา้งไม่มีขอ้ผกูพนัท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า 
พนกังานราชการ หรือขา้ราชการ  
      12.2 ไม่มีการเล่ือนอตัราค่าจา้ง 
      12.3 หากปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติมา
เหมาะสม ผูมี้อ  านาจในการจา้งอาจบอกเลิกจา้ง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ และไม่ตอ้งรอให้ 
ครบสัญญา 
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  11  ตุลาคม  2561 
 

 
( นายวรากรณ์   วงัแกว้ ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ 



ปฏิทินการด าเนินการคดัเลือก 
พนกังานจา้งเหมาบริการรายบุคคล ต าแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นกัเรียน) 

ตามประกาศโรงเรียนบา้นหาดเสือเตน้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม  2561 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””’ 

11 – 16  ตุลาคม  2561  ประกาศรับสมคัร 

17 – 23  ตุลาคม  2561  รับสมคัร เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

24  ตุลาคม  2561  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก 

25  ตุลาคม  2561  สอบภาคปฏิบติั และสอบสัมภาษณ์ 

26  ตุลาคม  2561  ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

    จะด าเนินการจา้งไดต่้อเม่ือไดรั้บแจง้เร่ืองงบประมาณแลว้เท่านั้น 


