ประกาศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน 2 ตาแหน่ง
ด้วยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะจ้างบุคลากรเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จานวน 2 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จานวน 1 อัตรา
1.2 นักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
2. คุ ณ สมบั ติ ข อ ง ผู้ ส มั ค ร ต้ อ ง มี คุ ณ ส มบั ติ แ ล ะไม่ มี ลั กษ ณ ะต้ อ งห้ า มเ บื้ อ งต้ น ดั ง นี้

2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ – 40 ปี
2.3 ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัย ตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลั กเกณฑ์ และวิธี ก ารเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ ค คล ตามกฎหมายว่า ด้ วยระเบี ยบบริห าร
งานราชการ
การพิจารณายกเว้นการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาจพิจารณาถึงความจาเป็นและเป็นประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ
3. คุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่ง

3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จานวน 1 อัตรา
3.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
3.1.2 ความประพฤติดี อดทน อุทิศเสียสละเวลา
3.1.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.1.4 อัตราค่าจ้าง 9,340 บาท / เดือน โดยทาบันทึกข้อตกลงจ้างเป็นเวลา 1 ปี

3.2 นักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
3.2.1 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.2.2 ความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถ ซ่อม
บารุงเครื่องช่างได้
3.2.3 มีความประพฤติดี อดทน อุทิศเสียสละเวลา
3.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.2.5 อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท / เดือน โดยทาบันทึกข้อตกลงจ้างเป็นเวลา 1 ปี
4.

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานอัตราจ้างโรงเรียนเบญจเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2. สาเนาหลักฐานการจบการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 1” จานวน 2 รูป
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบสาเนา ส.ด. 9 จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง

5. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในโรงเรียน จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่
1- 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นหยุดราชการ ณ สานักงานกลุ่มอานวยการ
โรงเรี ย นเบญจมเทพอุ ทิ ศ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี
โทร 032 – 425052
6. การคัดเลือก

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และลงมือปฏิบัติในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ สานักงานกลุ่มอานวยการ
7. การประกาศผลการรายงานตัว

ประกาศผลการได้รับการคัดเลือก และให้ผู้ให้รับการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 น ณ สานักงานกลุ่มอานวยการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

