
 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) 

ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
................................................... 

  ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าท่ีในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นั้น 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลาสัญญาจ้างต้ังแต่ วันท่ี ๑ กันยายน  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง 
  ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
(หนี่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง ต้ังแต่ วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
       ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑) มีสัญญาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕) ไม่ เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี  
ในพรรคการเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
   ๘) ไม่เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดใดท้ังส้ิน 
   ๙) มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑๐) ไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น ในวันทำสัญญาจ้าง 



๒ 

 
   ท้ังนี้  ผู้สมัครคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็น ผู้ท่ี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
จึงจะมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้ 
       ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   ๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขานิติศาสตร์) 
   ๒) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
   ๓) เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เจตคติท่ีดี  
ต่อหน่วยงาน หากมีประสบการณ์ในการทำงานท่ีเกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ 
   ๔) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Microsoft office เป็นอย่างดี 
  ๔. การรับสมัคร 
      ๔.๑ วัน เวลา ที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) สามารถส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS ระหว่างวันท่ี  ๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรณีย์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันสุดท้าย  โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรณีย์เป็นสำคัญ   โดยส่งมาท่ี 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขท่ี ๓๔/๔ ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ 
จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
       ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในวันรับสมัครคัดเลือก 
   เอกสารหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องท้างด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) 
จำนวน ๑ ชุด ดังนี้ 
   ๑) ใบสมัครตามแบบท่ีกำหนด พร้อมกรอกรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๒) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร 
   ๓) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครท่ียังไม่หมดอายุ 
   ๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ๕) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
   ๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันรับการตรวจร่างกายจนถึงวัน
สมัครวันสุดท้าย 
   ๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
   ๘) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล, ใบสำคัญ 
การสมรส,ใบสำคัญการหย่า, หนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) 
           ๔.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ๑) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ 
   ๒) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ 
มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งท่ีสมัครจริงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร



๓ 

 
หลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นเพื่อประกอบการสมัครไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ทาง
เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th/ และ https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu/ 
  ๖. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการดำเนินงานคัดเลือก 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง การประกอบคุณงามความดี บุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการออนไลน์ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายหลังจากการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
หกสิบ โดยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
  ๘. การประกาศรายชื่อ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจะประกาศรายช่ือผู้ผ่ านการคัดเลือกภายในวันท่ี     
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ทางเว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th/ 
และ https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu/ 

๙. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ
ในวันท่ี ๑ กันยายน  ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  ๑๐. เง่ือนไขการจ้าง 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกท่ีผ่าน  
การคัดเลือกโดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผ่านการคัดเลือกท่ี
ต้องรับทราบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ท้ังนี้หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ มิได้ท้ังส้ิน 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                               (นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล) 
                                              ศึกษาธิการจังหวัดสมุทปราการ 
 

http://www.prakanedu.go.th/%20และ
https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu/
http://www.prakanedu.go.th/%20และ
http://www.prakanedu.go.th/%20และ
https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu/


๔ 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่  ๓   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

************************* 
ระยะเวลาการจ้าง 

๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 เริ่มจ้างต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการนการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ
ทางราชการท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
      (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ทัน
กับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
      (๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
      (๑) ประสานงานหรืองานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
      (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง  
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านบริการ 
      ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ท่ีเป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 
 
 



๕ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 ๑. มีความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 ๒. มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 ๓. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  

 

 

 
  

 



 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า  
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

๑. ชื่อ - นามสกุล...........................................................................................สัญชาติ......................เข่ือชาติ...........................ศาสนา............................ 
๒. หมายเลขประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................... .................................................... 
    ออกให้ ณ จังหวัด......................................................................................หมดอายุวันที่...................................... ..................................................... 
๓. เกิดวันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................อายุ................ปี....................เดือน...............วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
๔. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครระดับปริญญาตรี ชื่อวุฒิ.....................................................................สาขา/วิชาเอก............................................................. 
    สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา..........................................................................................เมื่อวันที่...........เดือน................................พ.ศ.............. 
    ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม....................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ.....................................................สาขา/วิชาเอก........................................................ 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................................... .............................. 
๕. สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่………………………….หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................................... 
    ตำบล/แขวง.............................................................อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด........................................................ 
    รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ........................................ ID Line………………………………………….. 
๖. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม.........................รายการ ดังน้ี 
 (   ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (   ) สำเนาบัตรประชาชน 
 (   ) สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ 
 (   ) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
 (   ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) 
 (   ) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 (   ) อื่น ๆ............................................................... 
  ข ้าพเจ ้าขอร ับรองว ่า  ข ้าพเจ ้าม ีค ุณสมบ ัต ิครบถ ้วนตามประกาศร ับสม ัคร และข ้อความด ังกล ่าวข ้างต ้น น้ี  
เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริงให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าเจ้าจะไม่เรียกร้องสิท ธิ ๆ ใน
ภายหลังทั้งสิ้น 
 
 

ลายมือชื่อ.............................................................ผู้สมัครคัดเลือก 
(............................................................) 

       วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ติดรปูถ่าย 


