
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา 

********************* 
ด้วยโรงเรียนสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง            
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง            
ทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง                      จำนวน  ๑ อัตรา 
               - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท   
     - ครูสอนเอกปฐมวัย        จำนวน  ๑ อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
      ๒.2 มีสัญชาติไทย 
      ๒.3 มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

     ๒.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๒.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน          
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๒.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
      ๒.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๒.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น   
ของรัฐ 
      หมายเหตุ  ผู้ที่สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครบทั้ง ๒ เข็ม             
และผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำ
ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นใน    
วันสมัครด้วย 

   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     ๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกปฐมวัย)  
     ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

      ๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน   
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร      
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังแต่วันที่  19 – ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๖4          
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑6.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
 



๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถปริ้นได้จากหมอพร้อม) จำนวน  ๑  ฉบับ 
๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 ท่ี facebook  ประชาสัมพันธ์
เมืองสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด โทร ๐๓๔-๘39040, ๐6๑-๙๘๐๘๙๕๐ 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
    การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
       ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ และสอบการสอน 
  พิจารณาแฟ้มผลงาน 
 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร  จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน 
วันที ่30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน        
จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
     ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา         
ในวันที่  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖4  รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก   
 ๙.๓ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี ๑ รายงานตัว ทำสัญญาจ้างในวันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกำหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป 
 



 

๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
 ๑๐.๑  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
จัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนด
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๒  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๓  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง       
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 
๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน่จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

           
 
 

                                                       (นางกัญญมน  อุปสรรค์) 
     คร ูโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 

ตามประกาศโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ลงวันที่  วันที่ 19  มิถุนายน 2564 
................................................................................ 

 
19 – ๒8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4  - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑6.๓๐ น.)  
28  พฤศจิกายน 2564   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
30  พฤศจิกายน 2564   -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์   
30  พฤศจิกายน 2564   -  ประกาศผลการคัดเลือก 
1  พฤศจิกายน 2564   -  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทำหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


