ประกาศโรงเรียนบานแหลมแทน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานแหลมแทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๘/๓๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ในตําแหนงที่ประกาศ ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา
- ครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เปนผูมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๕ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๗ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑๐ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่ หองธุรการ โรงเรียนบาน
แหลมแทน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา
๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๒๐ ๐๘ ๙๙๓๐ ๖๗๙๒
และ ๐๘ ๖๖๖๖ ๔๘๙๔

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสาเนาถูกตอง ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตอง
รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทาใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศ รับสมัครดังกลาว
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบานแหลมแทน จะไมพิจารณาจาง และจะ
เรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
๕.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของ การ
ไปรษณียไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หนาหองธุรการ
โรงเรียนบานแหลมแทน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.banlaemtan.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สอบปฏิบัติการสอน
๕๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
สอบสัมภาษณ
๕๐
คะแนนรวม
๑๐๐
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานแหลมแทน จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานแหลมแทน
ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบานแหลมแทน จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และเลือกสรร ไดตามลําดับ
คะแนนที่ได โดยเรียงลําดับจากผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ ภายใน วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบานแหลมแทน และทาง www.banlaemtan.ac.th

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน ทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทยซี่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. วาดวย
โรค มายื่นดวย
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงาน
ตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน จนถึง ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (สัญญาจาง ๖ เดือน)
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนครั้งแรก และใหมา
รายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
/
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจ
สั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเสาวณี พิทยานุรักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมแทน

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทําหนาที่ครูผูสอน เลขที่.................
โรงเรียนบานแหลมแทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนบานแหลมแทน

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.........................พ.ศ. ..............
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูร ับสมัคร
(........................................................)

