
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ
ต าแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร  
  รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ  จ านวน 1 อัตรา     
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง 1 ปี 

 ๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

 ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า             
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  

 ๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช  
 ๑.๔ ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๑.๕ เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 20 – 40 ปี  
 ๑.๖ มีความรู้ ความสามารถในการคัดเลือกสินค้า การตลาด การท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย    

และการบริการที่ดี (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ๒.๑ ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

 ๓. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก  
  ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อม
ส าเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน ๑ ฉบับ  
 
 

                  /๓.๔ รปูถ่าย... 
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 ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
และเปน็รูปถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน ๒ รูป  
 ๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน      
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน   

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
  การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖5  
ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  

 ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก  
  จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรานนท์ 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแควอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
6 กันยายน 2565 - สอบสัมภาษณ์ 

- ความรู้ความสามารถพิเศษ 
            8๐ 
            2๐ 

 

 คะแนนรวม ๑๐๐  
  
 ๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบญัชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
  ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๐     
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่าอยู่
ในล าดับที่ดีกว่าหากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง  
  ๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 
ภายในวันที่ 7 กันยายน ๒๕๖5 พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้  

  (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว  
  (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
  (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

  ๘.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขายสินค้า
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง  
  ๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งพนักงานขายสินค้า
ร้านค้าสวัสดิการจัดท าสัญญาจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  
 
 
                /๘.๓ เมื่อสิ้นสุด... 
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  ๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างจะจัดจ้างต่อไป ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จะท าการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
  
     (นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


