
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ 
.............................................. 

     ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประสงค์จะ 
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ  ด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563  อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ  20  ตุลาคม  
2554  เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ 04009/ว629  ลงวันที่  28  กันยายน  
2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

1. ชือ่งานจา้ง และรายละเอยีดการจ้าง  
                1.1  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

2. คุณสมบัต ิ
 2.1 สัญชาติไทย 
 2.2 อายุไม่ต ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี 
      2.3 วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป 
      2.4 มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและโปรแกรม Microsoft Office  

Word  ได้เป็นอย่างดี 
      2.5 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีความประพฤติเรียบร้อยใช้ค าพูดสุภาพ 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 2.7 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือท าความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3. ระยะเวลา 
      ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
4. หนา้ทีร่บัผดิชอบ 
 4.1 ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุในการจัดท าชุดเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง

เป็นระบบและเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 4.2 ท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ลงบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
 4.3 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส จรวจสอบได้  
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 4.4 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

 4.5 ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุอื่นตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
           5. การรบัสมคัร 
 5.1 วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
     ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
ตั้งแต่วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  22 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  (เวลาราชการ)             
ณ ห้องส านักงานผู้อ านวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.2 หลกัฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมคัร 
  เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
                 1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด 1x 1.5 นิ้ว  โดยไม่เกิน 1 ปี   
(นับถึงวันสมัคร)   
  2) ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง 
   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 6. หลกัเกณฑ์และวธิีการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่  25  พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2562  และด าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ดังนี้ 
 1) การสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา  
09.00 น. – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 3  อาคาร 4  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
 2) ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ 1 อาคาร 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะด าเนินการท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 
10.30 – 14.00 น. ณ ห้องส านักงานผู้อ านวยการ  อาคาร 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1  และเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป ถ้าไม่มาท าสัญญาจ้างตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์ 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 
  (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 


