
 
  
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
---------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มีความประสงค์สมัครบุคคลทั่วไป
เพ่ือจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมา
เป็นครูปฏิบัติการสอน เพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ชื่อต ำแหน่ง บุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน จ ำนวน ๕ สำขำ
วิชำเอก ๕ อัตรำ ดังนี้ 

1) สำขำวิชำภำษำไทย   จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๒) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๓) สำขำวิชำสังคมศึกษำฯ  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๔) สำขำวิชำพลศึกษำ  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
๕) สำขำวิชำศิลปะ  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

  1.2 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงำนสอนโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ เทศบำลเมืองสิงห์บุรี 
  1.3 ค่ำจ้ำง ๑๕,000 บำท / เดือน 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแข่งขัน 
  (1)  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (2)  มีวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือปริญญำตรีทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและก ำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  (3)  มีใบประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนตำมพระรำชบัญญัติสภำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 



  (4)  ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญำต
จำกผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ำยหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อ
สอบแข่งขันได ้
  (5) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  (1)  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สำมำรถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ผ่ำนทำงเว็บไซท์ 
www.mt4.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร หรือสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๒ ๐๖๖๓  
  (2) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 4.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำขนำด 1  X 1.5 นิ้ว ถ่ำยครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
  (2)  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (5) หลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
ส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ตรงกัน) 
  (6) ใบสมัครขอรับได้ที่ กองกำรศึกษำ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองสิงห์บุรี ต ำบลบำงพุทรำ 
อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  หลักฐำนตำมข้อ (2) – (5) ให้น ำต้นฉบับจริงมำเพ่ือตรวจสอบ และส ำเนำเอกสำรทุก
ฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรบัรองส ำเนำว่ำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ ผ่ำนทำงเว็บ
ไซท์ www.mt4.ac.th 
 6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ จะคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์และประเมินแฟ้มสะสมงำน 
ในวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ สถำนที่สอบคัดเลือกห้องพิพิธภัณฑ์มัธยมเทศบำล ๔ อำคำรญำณสัมปันโน 
โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ ต ำบลบำงพุทรำ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รำยละเอียดตำมตำรำงนี้ 

วันที่ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 09.00 น. เป็นต้นไป 

    สอบสัมภำษณ์และประเมินแฟ้มสะสมงำน 
    -   สอบสัมภำษณ์ 
    -   ประเมินแฟ้ม 
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 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนน วันที่ 
๑ พฤษภำคม พ.ศ.256๓ ผ่ำนทำงเว็บไซท์ www.mt4.ac.th 
 ๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๘.๑ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกล ำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จะได้รับกำรจัดท ำ
สัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ.256๓ ถึง 3๐ กันยำยน 256๓ เป็นเวลำ ๓ 
เดือน โดยไม่ผูกพันงบประมำณในปีต่อไป 
  ๘.๒ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน 
และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่ก ำหนดในหนังสือเรียกให้มำรำยงำนตัว จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
  ๘.๓ ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน ต้อง
ไปรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศ
รำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 
  ๘.๔ กำรจ้ำงบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาเป็นครูปฏิบัติการสอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
น ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 
 ๙. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่      ๑ เมษำยน พ.ศ.256๓ 
 
 
 

 (นำยอ ำนำจ  นำคแก้ว) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 

 


