
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผูส้อน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดท่าตลาด อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวัดอ่างทอง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครผููส้อนจ านวน ๑ อัตรา   
อาศัยความตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  
๑๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัตริาชการแทนเกีย่วกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบรหิารงาน
บุคคล/ลกูจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรบัสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครผูู้สอน  ดังนี ้

๑. ต ำแหน่งท่ีจะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-) 
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๑.๒ มีสญัชาติไทย 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมอืงหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมอืง 
   ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
   ๒.๑.๘ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   ๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (เอกประถมศึกษำ และเอกท่ัวไป) ตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และจะต้องได้รับการอนมุัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรบั
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
   ๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนงัสอืรบัรองสทิธิที่คณะกรรมการ 
คุรุสภาออกให้ หรอืมีหนงัสอืรบัรองสทิธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๓.  วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดท่าตลาด 
อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง  ตั้งแต่วันท่ี ๒๒-๒๕ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.            
เว้นวันหยุดรำชกำร ติดต่อสอบถำมได้ท่ี ครูสิริวัฒน์ ยะสุตำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๕๒๗๒๖๙ และ นำงสำว
เบญจมำภรณ์  บุบผำชำติ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๐๘๐๒๐๙ 
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๔.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนงัสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบบัจริง  

จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ  

จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๓ ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๘ ใบรับรองแพทย์    

๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องและครบถ้วน รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ 
๕.๒  ผู้สมัครตอ้งแจง้สถานทีท่ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
๕.๓  ผู้สมัครจะต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 

ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมผีลท าให้ผูส้มัครไม่มสีิทธ์ิสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรบัสมัครและการไดเ้ข้ารับการคัดเลอืกครัง้นี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนวัดท่าตลาด    
จะไม่พจิารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 ๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืกภายในวันท่ี ๒๙  ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงเรียน     
วัดท่าตลาด อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง  

๗. วิธีกำรคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลำ วิชำท่ีสอบ คะแนน หมำยเหต ุ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 

๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

๘. วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดท่าตลาดจะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ ในวันท่ี ๓๐ ตุลำคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดท่ำตลำด 
 

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
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  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวันท่ี ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
  ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจา้งและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้ำท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
           

 

(นายสิริวัฒน์  ยะสุตา) 
ต าแหน่ง ครู คศ.๓ รักษาการในต าแหนง่ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


