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ประกาศโรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ์ 
เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลทัว่ไปเพือ่จ้างเหมาบรกิารปฏบิัตงิานการสอน 

โรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ์  สงักดัเทศบาลนครแมส่อด  จงัหวัดตาก 
********************* 

         ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไป  เพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน ต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒๕๖6 ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖6  โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ตำแหน่งที่จะคัดเลือก  
     พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน ดังนี้ 
 -  กลุ่มวิชาดนตรีไทย  จำนวน ๑ อัตรา 
 -  กลุ่มวิชานาฎศิลป์  จำนวน 1 อัตรา 

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

        ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
        ๒.๑.๒ ชาย/หญิง  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี  แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันท่ีสมัคร) 

๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ     จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ี ก.พ. กำหนดดังนี้ 

                  ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                  ข. โรควัณโรคในระยะอันตราย 
                  ค. โรงเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
                  ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                  จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        ๒.๑.๔ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยความบริสุทธิ์ใจ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.2 คุณสมบัติ... 
 



~ 2 ~ 
 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน 
        ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
        ๒.๒.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู 

๒ .๒ .๓  ไม่ เป็น ผู้ ท่ีอยู่ ในระหว่างถูก ส่ังให้พักราชการหรือถูก ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
        ๒.๒.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        ๒.๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคำส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้เว้นแต่เป็น
โทษ สำหรับความผิดท่ีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        ๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        ๒.๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.2.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 2.2.9  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี       ในพรรค
การเมือง 
 
 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
     ๓.๑ ตำแหน่งครูจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน 
        ๓.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
          ๓.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๔ สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ แบบรายงานแสดงผลการเรียนปริญญาบัตร  ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) จำนวน ๑ ชุด 
 ๓.๑.๕ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (๒๕๒๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 ๓.๑.๗ เกียรติบัตร หรือใบรับรองความสามารถ 
 ๓.๑.๘ หลักฐานอื่น(ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล เป็นต้น  
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๙ เอกสารแนะนำตนเองและแสดงผลงานของผู้สมัคร 
 ๓.๑.๑๐ หากเป็นเพศชายสำเนาหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  
เช่น ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานผ่านการรับราชการทหารหรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 3.1.11 ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม จำนวน 1 ฉบับ 
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๔. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
4.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 
๕. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6.1 สอนรายวิชาดนตรีไทย 
6.2 สอนรายวิชานาฎศิลป์ 
6.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ๗ .๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบั ติงานการสอนสามารถ                  
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ ท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์                      
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันท่ี 20 - 24 มีนาคม พ .ศ. ๒๔๖6               
ต้ังแต่เวลา ๐9:0๐ – ๑5:๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) และจะทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสอบสัมภาษณ์  
ในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  
 

๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
        โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในวันท่ี 30 มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖6 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 โรงเรียนเทศบาล
วัดมณีไพรสณฑ์  และหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันท่ีกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    10   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
 
 
 
   

           (นายสุเทพ  วันฟั่น) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
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ใบสมคัรพนกังานจา้งเหมาบรกิารปฏบิตัิงานการสอน 
โรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ ์

 
1. ช่ือ – ช่ือสกุลผู้สมัคร.............................................................................................................................................. 

     เกิดวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ..................................อาย.ุ......................ป.ี.....................เดือน  
2. ท่ีอยูป่ัจจุบัน(สามารถติดต่อได้) เลขท่ี.........................หมู่ท่ี.......ตำบล...........................อำเภอ.............................. 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................................โทร......................................................... 
3. ภูมิลำเนาเดิม เลขท่ี......................................หมู่ท่ี.......ตำบล.....................................อำเภอ.................................. 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์............................................โทร........................................................ 
4. ช่ือบิดา...........................................................................ช่ือมารดา......................................................................... 
5. ประวัติการศึกษา 
    5.1 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากสถาบัน............................................................................................ 
      ตำบล.....................................อำเภอ...................................จังหวัด............................... ปี พ.ศ............................ 
    5.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบัน............................................................................... 
      ตำบล.....................................อำเภอ...................................จังหวัด............................... ปี พ.ศ............................ 
    5.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิย่อ............................วิชาเอก................................................................. 
      จากสถาบัน............................................................................................................................................................ 
      ตำบล.....................................อำเภอ...................................จังหวัด............................... ปี พ.ศ............................. 

 6. ประวัติ/ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 
     6.1 ปฏิบัติงานท่ี.............................................................................ตำแหน่ง.......................................................... 
     เป็นเวลา....................................ปี ...............................เดือน 
     6.2 ปฏิบัติงานท่ี.............................................................................ตำแหน่ง.......................................................... 
     เปน็เวลา....................................ปี ...............................เดือน 
  
 ได้รับทราบรายละเอียดของประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์แล้ว หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
และจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลัง 
                              

                                                                              ลงช่ือ....................................................ผู้สมัคร 

                                                                                   (....................................................) 

                                                                          วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ...................  
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รายละเอยีดเอกสารแนบใบสมคัรพนกังานจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานการสอน 
โรงเรยีนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ ์

 

  1. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป 

  2. ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น แบบรายงานแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา 

  3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 

  4. บัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 

  5. ใบรับรองแพทย์ 

  6. เอกสารประกอบอื่น ๆ 
 
 
 
คณะกรรมการรบัสมคัร 

 คุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามคำส่ังของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน ลงวันท่ี 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 ทุกประการ 

 
  

   ลงช่ือ……………………………….…………………………... 
                    ……........…./……………......……./…………....… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


