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ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
********************* 

      ด้วยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  ๑ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนมาก ที่  ศธ 04009 / 
3876  ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2547 เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2547   และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  ดังนี ้
 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  ๑ อัตรา 
  1.๑  แม่บ้าน  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และเงินประกันสังคม 
ร้อยละ 5 
 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

2.2  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา            
พ.ศ. 2521 ) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
2.4  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า

ต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.5  เพศชาย/หญิง  อายุตั้งแต่  18  ปีขึ้นไป 

 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ  โรงเรียน
แคมป์สนวิทยาคม  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่  ๑๘ –  ๒๖ กันยายน   2562 
เว้นวันหยุดราชการ 
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ 
4.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ 
4.3  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา           จ านวน  1  ฉบับ 
4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน       จ านวน  2  รูป 
  4.5  ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน               
  ๔.6  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
   ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  27  กันยายน  2562  ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๗. วิธีการคัดเลือก 
 การสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  จะด าเนินการการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะ 
ในวันที่  ๓๐  กันยายน  2562  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินผลการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์จากคะแนนการประเมินตามวิธีการคัดเลือกไม่ต ่ำกว่ำ    

ร้อยละ ๖๐  โดยจัดล่ำดับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนจำกมำกไปหำน้อย ในกรณีที มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน 
ให้ถือว่ำผู้มำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล่ำดับที สูงกว่ำ 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง   วันที่  ๑  ตุลาคม  25๖๒   รายงานตัวท า
สัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง
ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ  
 ๑๐.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
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      ๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

       (นายจุลินทร์  น้ าค้าง) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  

ตามประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ลงวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒    ประกาศรับสมัคร 
๑๘ – ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒     สัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะ  
1  ตุลาคม  ๒๕๖๒    ประกาศผลการคัดเลือก  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  

และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

.............................................................................. 
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ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว  (แม่บ้าน) 

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ................................................... นามสกุล.............................................................. ............. 
       สัญชาติ ..............................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................  
 
๒.    เกิดวันที่................... เดอืน........................................พ.ศ. ........................................ ................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.............................เดือน............................................วั น 
 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ........................................จังหวัด................... ................. 
 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................ออก ณ ส านักงาน .............................. 
      เมื่อวันที่……………….........เดือน.........................................พ.ศ......................................................... 
      หมดอายุวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............หมู่..............  ถนน.......................... ........ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................. .. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................. 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ............. 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.............................................................................. ................................. 
......................................................................... .......................................................................... 
 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
    ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน  ...................................... พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 


