
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจา้งเหมาบริการ 

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

................................. 

   ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน สำหรับจัดจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเล้ียงเด็กพิการ ครั้งท่ี 2 ในระยะเวลา 4 เดือน เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงาน พี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม จำนวน  1  อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมประเภทจ้างเหมา
บริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ 04007/ 
ว4504 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1340/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมประเภทจ้างเหมาบริการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

1. ช่ือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
   1.1 ช่ือตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา 

   1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ 

     - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
   1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน 
  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 

    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค 
การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

                     ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

                     หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
   (2) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ีหกหรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
      3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ 
                     ท่ี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ระหว่างวันท่ี 5 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี  
   12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
   3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว 
                     ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป  
                     (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 
   (2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
   (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
   (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้อง
และลงช่ือกำกับไว้ด้วย 

   4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
                     ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  
     5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
        จะทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 

   6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
ดำเนินการคัดเลือก ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน 

นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
   7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 

   โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามลำดับคะแนนในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  
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 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันท่ี 21 เมษายน 2565 

ต้ังแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา  
4 เดือน โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป 

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการท่ัวไป
จัดการเรียนรวมและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการท่ัวไป 
จัดการเรียนรวมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการท่ัวไปจัด 
การเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาท่ีโรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ 
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ 
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 
                                          
                                                         (นางสาวไพเราะ  ศรีทอง) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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กำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป 

จัดการเรียนรวม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

................................... 

วันท่ี 5 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัคร 

วันท่ี 5 – 12 เมษายน 2565  รับสมัคร 

วันท่ี 18 เมษายน 2565 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

วันท่ี 19 เมษายน 2565 คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 

วันท่ี 20 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 

วันท่ี 21 เมษายน 2565 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 
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          ลำดับท่ีใบสมัคร................ 

             ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
            โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 

 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).......................................................................................................................  
2. เกิดวันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นบัถึงวันสมัคร)  
3. วุฒิการศึกษา.............................................................................วิชาเอก............................................................... 
จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน....................................พ.ศ..............  
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................  
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................ออกให้ ณ อำเภอ......................จังหวัด....................  
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ท่ี............ตำบล......................................อำเภอ...................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์........................................โทร..........................................................  
7.คุณวุฒิท่ีใช้สมัคร…………………………………………สาขาวิชาหรือวิชาเอก………..…………………....…………….........……. 
สำเร็จจากสถานศึกษา………………………………………………..……………….ปีพ.ศ. …………….…………..........………………... 
8.หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

(  ) ๖.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา     (  ) ๖.4 สำเนาการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล 
(  ) ๖.๒ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)   (  ) ๖.5 ใบรับรองแพทย์ 
(  ) ๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน     (  ) ๖.6 รูปถ่าย ๓ รูป 
(  ) ๖.7 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี(โปรดระบุ)………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบ 

สมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
 
 
                                                  ลายมือช่ือ.................................................ผู้สมัคร 
                                                          (...................................................)  
                                          ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถ่าย

ขนาด ๑ นิว้ 
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                                 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 
๑. ใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
๒. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. สำเนาทะเบียนบ้านท่ีเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของตนเอง จำนวน ๑ ฉบับ 
๖. สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
๗. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน 
จำนวน ๑ ฉบับ 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่าย 
ครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป 


