ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง
ครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
1.1 รายละเอียดตำแหน่ง
1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
2.14 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
2.15 ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
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2.16 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
2.17 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
2.18 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
2.20 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ ารับ การคั ด เลื อ ก ศึ ก ษาข้ อมู ล และรายละเอี ยดการรับ สมัค รที่
ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ ที่ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2388-0030 – 1 ต่อ 101 หรือ 089-5357439
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. (วัน/เวลา
ราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ถึง กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุ ค คลโรงเรี ย นสตรี ส มุ ท รปราการ เลขที่ 489 ตำบลปากน้ ำ อำเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ 10270 (สมั ค รครู ผู้ ส อน จ้ า งเหมาบริ ก าร) โดยยึ ด การประทั บ ตราไปรษณี ย์ เป็ น สำคั ญ
กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกให้ครบถ้วน (เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
4.1 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร
4.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และ
ยังไม่หมดอายุ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1” X 1.5” จำนวน 2 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(ฉบับจริงเท่านั้น)
4.7 สำเนาบัตรข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการ เป็นผู้รับรองความประพฤติดี
หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือทั้งชื่อตัวและชื่อสกุลทะเบียน
สมรส (ถ้ามี)
4.8 แผ่นพับประวัติแนะนำตัวและผลงานพอสังเขป
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