
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

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

  ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประสงค์ท่ีจะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างเหมา
บริการ 12 เดือน (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการจ้างแนบท้าย
ประกาศนี ้

1. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน   

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  1 -8 มิถุนายน พ.ศ.2560  ในวันและเวลาราชการ  
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ 

การตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
          2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ 

การตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2) ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน 1  ฉบับ 
4). บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทย์ 
6) อื่น ๆ (ถ้ามี) 

3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 มิถุนายน 

พ.ศ.2560  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และท่ี www.maesai.ac.th       
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกตามความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติและความ

เหมาะสมของต าแหน่ง  ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ดังนี้  

1. สัมภาษณ์ความรู้ในงานพัสดุ บุคลิกภาพ เจตคติ ฯลฯ   
2. ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 



5.  การประกาศผลการคัดเลือกและท าสัญญา 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ กลุ่ม

บริหารงานบุคคล และที่ www.maesai.ac.th  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมาท าสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ที่ไม่มาตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์จะเรียกผู้ได้ล าดับถัดไปมารายงานตัวท าสัญญาต่อไป 

   
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตและรายละเอียดการจ้าง 
…………………………………………… 

 
1. ชื่อต าแหน่ง   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. อัตราค่าจ้างเหมาบริการ   

อัตรา 8,500 บาท/เดือน 
3. ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ  

ระยะเวลา 12 เดือน (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  
ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่ องมือ  
เครื่องใช้ต่าง ๆ การท าทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
6. คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
        2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

4. ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 

6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้รับกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
12. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
13. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 



7. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ 

การตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทางบัญชี  เลขานุการ 

การตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
8. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
5. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 

…………………………………………………………………… 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


