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 ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
   เร่ือง    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) 
 --------------------------------- 

             ด้วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยมีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
ศธ 1120/2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งจ้าง
เหมาบริการ (คนงาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ช่ือต าแหน่ง     
    1. ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) จ านวน 1 อัตรา 

1.2  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
          - ปฏิบัติงานในต าแหน่งจ้างเหมาบริการ ท าหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
  1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน 
 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (1) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
      (2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ  
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      (3) สามารถประกอบอาหารเพื่อเล้ียงนักเรียนได้ 
      (4) สามารถท างานซ่อมบ ารุงท่ัวไปได้  
      (5) รักความสะอาด 

       (6) มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพท่ีปฏิบัติอยู่ 
       (7) อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
       (8) หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 

           (9) สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของ
วันใหม ่
         (10) ไม่ด่ืมสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพส่ิงเสพติดให้
โทษ 
  3.  การรับสมัคร 
     3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ท่ี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยระหว่างวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30 -16.30 น.  
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร   จ านวน  1  
ฉบับ 

   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
  หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้อง
และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  24 ตุลาคม พ.ศ. 2563    
ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย หรือทางเว็บไซต์ www.ssbk.ac.th 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
 
 

http://www.ssbk.ac.th/
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6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน 
ภายในวัน ท่ี  27 ตุลาคม  พ .ศ . 2563  ณ   โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ บ างกรวยและทางเว็บ ไซ ต์ 
www.ssbk.ac.th 
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1  ให้ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างในวันท่ี  28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563  ต้ังแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยโดยสัญญาจ้างจะมี
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และจะมีการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างใหม่ในรอบสามเดือนต่อไป 

8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
ต าแหน่งจ้างเหมาบริการและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งจ้างเหมาบริการต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งจ้างเหมาบริการตามก าหนดเวลาท่ีโรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะ
ราย 
  8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งจ้างเหมาบริการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี 16  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
ลงช่ือ 

                                                                         ( นายจีระศักดิ์  เพ็ชร์จันทร์) 
                                      รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
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ก าหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งจ้างเหมาบริการ  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
................................... 

 
 วันท่ี   16  ตุลาคม พ.ศ. 2563   ประกาศรับสมัคร  
 วันท่ี   19 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563   รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 วันท่ี   24       ตุลาคม พ.ศ. 2563   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 วันท่ี   26       ตุลาคม พ.ศ. 2563   สอบสัมภาษณ์    
 วันท่ี   27      ตุลาคม พ.ศ. 2563   ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันที่   28      ตุลาคม พ.ศ. 2563        รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เร่ิมปฏิบัติงาน 
 
   

.......................................... 
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 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน)  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

 ต าแหน่งที่สมัคร.............................. 
เลขประจ าตัวสอบ.............................. 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................................  
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก.......................................................... .................... 
    จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันที่..........เดือน..........................................พ.ศ............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศ...........................................................................................................................................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ..................................จังหวั..................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่......ต าบล......................................อ าเภอ..........................จังหวัด........................ 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร......................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังน้ี 

  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

  ส าเนาบัตรประชาชน   

  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  

  อืน่ ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ 

               (....................................................) 
        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

    (.........................................................) 
วันที.่...........เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 

ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 

 

 


