
 

 
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

------------------------ 

 ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 4 อัตรา  
เจ้าหน้าท่ีการเงิน  จ านวน ๑ อัตรา  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา  และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
จ านวน 1 อัตรา   
  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 4 อัตรา 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง 
   1) ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ เช่น ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ส าเนาเอกสาร
หนังสือราชการ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ  และจัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้กลุ่มงาน/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 4) จัดเตรียมการประชุม จัดท ารายงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม รวมท้ังติดตาม   
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามค าส่ัง ฯ เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร 
 5) รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือ ค าส่ัง กฎ ระเบียบ เป็นข้อมูลประกอบเป็นหลักฐาน       
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมท้ังจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 6) จัดท าบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 7) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
มอบหมาย 
 

ค่าตอบแทน             เดือนละ  ๑2,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันท่ี  3๑  มกราคม  2564 
 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1) เป็นบุคคลธรรมดา 
 2) มีสัญชาติไทย 
 3) มีอายุไม่ต ่ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์   
 4) ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ 
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 6) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน 
 7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ 
 ๘) มีความใฝ่รู้สูง และอดทน ทุ่มเท ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 9) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
 10) ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 
 11) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระท าการใด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑๒) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 13) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ล้มละลาย 
 ๑๔) ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
 15) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือ
เป็นโรคติดต้อร้ายแรงท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 16) ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ 
 17) ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 1 อัตรา 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง 
 1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินและบัญชี 
 2) ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเอกสารเบิกจ่ายเงิน/การยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมและค่าใช้สอยอื่น ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 3) เร่งรัดลูกหนี้เงินยืมให้ส่งใช้ตามก าหนด 
 4) บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมราชการ/เงินยืมนอกงบประมาณ พร้อมจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 5) ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ และผู้รับบ านาญของข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 6) จัดท ารายการหักเงิน ชพค.ชพส.และรายการหักเงินกู้ของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ท่ีแจ้งรายการเรียกเก็บเงินของข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 7) ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนของขา้ราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
 8) จัดท ารายการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 9) ออกใบเสร็จรับเงิน เงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา เงินเบิกเกินส่งคืนพร้อมรายละเอียด 
การน าฝากธนาคาร/น าฝากคลัง 
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 10) จัดท าข้อมูลในสมุดเงินคงเหลือประจ าวัน 
 ๑๑) จัดท าทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ 
 1๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
มอบหมาย 
 
ค่าตอบแทน            เดือนละ  ๑5,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563 ถึงวันท่ี  3๑  มกราคม  2564 
 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์   
 ๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย  
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
 ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๘) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระท าการใด 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๙) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ล้มละลาย 
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะท าผิดวินัย 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ๑๔) ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 
 ๑๕) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือนักพรตหรอืนักบวช 
 

  คุณสมบัติเฉพาะ  
 ๑) ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ  
หรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 
 ๒) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ  การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ 
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง 
 1) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างนั้นถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนด
ไว้  และได้พัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน 
 2) จัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านพัสดุ เช่น ทะเบียน
รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืนทรัพย์สิน 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบ
ด้านพัสดุ 
 3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
วัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
 4) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพท่ีพร้อม 
ใช้งาน 
 5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเส่ือมสภาพหรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
 6) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 7) ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   
 8) ควบคุมดูแลการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และจัดท าทะเบียนคุม 
 9) จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง  จัดท าเบียนคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 
 10) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
มอบหมาย 
 

ค่าตอบแทน             เดือนละ  ๑5,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันท่ี  3๑  มกราคม  2564 
 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑) เป็นบุคคลธรรมดา 
 ๒) มีสัญชาติไทย 
 ๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์   
 ๔) ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจการใช้เครื่องมือ–อุปกรณ์  
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๖) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน 
 ๗) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักงานบริการ 
 ๘) มีความใฝ่รู้สูง และอดทน ทุ่มเท ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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 ๙) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 
 ๑๐) ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระท าการใด     
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑๒) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๓) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ล้มละลาย 
 ๑๔) ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
 ๑๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือ
เป็นโรคติดต้อร้ายแรงท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๑๖) ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ 
 ๑๗) ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  จ านวน 1 อัตรา 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง 
  1) ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็นเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนกรณีกล่าวหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒) ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบรายงาน  
การรายงานการสอบสวนวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่ันกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนและรายงาน    
การด าเนินการทางวินัยเพื่อเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อกศจ. สมุทรปราการ และ กศจ.
สมุทรปราการ 
  ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา กล่ันกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อกศจ. สมุทรปราการ และ กศจ. 
สมุทรปราการ 
  ๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่ันกรอง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ อกศจ. สมุทรปราการ และ กศจ. สมุทรปราการ 
  ๕) พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ค่าตอบแทน             เดือนละ  ๑2,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันท่ี  3๑  มกราคม  2564 
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2 คุณสมบัติผู้สมัคร 
  1) มีสัญชาติไทย 
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
  4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
  6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
  7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกยีจของสังคม 
  8) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 
  9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
 

  คุณสมบัติเฉพาะ 
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยา่งอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
 
การรับสมัคร 
 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์สมัครประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ระหว่างวันท่ี  26 - 30 ตุลาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ ) ณ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  
 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) ใบสมัครคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
 (๒) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 
 (3) ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน  1 ชุด 
  (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
  (7) ส าเนาใบส าคัญการเปล่ียน ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
 (8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป ส าหรับติดใบสมัคร 
 (9) ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับทุกฉบับ 
 (10) หากหลักฐานของผู้สมัครรายใดไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิพิจารณาไม่รับสมัคร 
 



-7- 
 
 
 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ เข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม  2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ www.prakanedu.go.th 
 
วิธีการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกท่าทาง ท่วงทีวาจา ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติต่อการท างาน และ
อืน่  ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าว  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคะแนนในการสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
การประกาศผลการคัดเลือก 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับจาก    
ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด หากในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีสมัครล าดับท่ีก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก       
ท้ังนี้จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ โทร  02 - 3801021  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  www.prakanedu.go.th 
 
การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ 
ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

การสั่งจ้าง 
 ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับค่าตอบแทน ตามประกาศโดย
มีระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันท่ี  3๑  มกราคม  2564 
 ๒ การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข      
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล) 
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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