
 

     
 

 ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

       ประจ าปีงบประมาณ 2556 (เพ่ิมเติม) 
----------------------------------------  

ด้วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1)  ช่ือต าแหน่ง    พี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน  8 อัตรา 

  ขอบข่ายการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
ให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการในศูนย์ฯ และเด็กพิการตามบ้าน  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู้และทักษะแก่เด็กพิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
1.2)  ช่ือต าแหน่ง    ยาม   จ านวน  1  อัตรา   
    ขอบข่ายปฏิบัติงานในต าแหน่ง ยาม   
       ดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 

สิงห์บุรี  บันทึกเหตุการณ์ประจาวันที่เกิดข้ึน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
1.3)  ช่ือต าแหน่ง    พนักงานขับรถ  จ านวน  1  อัตรา   
    ขอบข่ายการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานขับรถ      
       ขับรถยนต์รับ – ส่ง บุคลากรศูนย์ฯ เพื่อให้บริการเด็กพิการตามบ้าน ส่งเอกสาร ดูแล 

รักษารถยนต์ และบันทึกการใช้รถยนต์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
  1.4)   ค่าจ้าง 5,700  บาท / เดือน 
 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 

   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะ 
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  
 รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  
 



 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      2.2.1) ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
     (1) เป็นผู้มีจิตอาสา  รักงานบริการ  และสามารถดูแลเด็กพิการได ้
        (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภาระและหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
                              (3) สามารถปฏิบัติงานในเขตอ าเภอที่รับผิดขอบของจังหวัดสิงห์บุรีได้  
                         - อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   - อ าเภออินทร์บุรี  
      - อ าเภอค่ายบางระจัน  - อ าเภอบางระจัน  
      - อ าเภอท่าช้าง   - อ าเภอพรหมบุรี  
            หากมภูีมลิ าเนาอยู่ในเขตอ าเภอน้ัน ๆ จะได้รบัการพิจารณาเปน็พิเศษ  
       2.2.2) ต าแหน่ง  ยาม  
     (1) เพศชาย และผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
        (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด  
                              (3) สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้  
    2.2.3) ต าแหน่ง พนักงานขับรถ  
     (1) เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
        (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด  
                              (3) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  
     (4) มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี 
         2.2.4) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่หก หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่สาม 
(หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ)  
 3. เง่ือนไขการจ้าง 

3.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,700 บาท  
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3 ไม่มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน ทุ่มเทเสียสละ สามารถท างานร่วมกับ 

ครูการศึกษาพิเศษได ้
 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ระหว่าง วันที่ 17 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555  เวลา 08.30 น.- 
16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  3.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ  
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  



   (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
   (6) ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ กรณีต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย  
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22  ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ีหรือเว็บไซด์ http://www.specialssingburi.org/homeweb.html  
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์  
6. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 24  ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ี
 7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ
คะแนน ภายในวันที่  24  ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ีหรือเว็บไซด์ 
http://www.specialssingburi.org/homeweb.html  
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

8.1  ผู้ผ่านการประเมิน จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง แต่ทั้งนี้จะมีการลงนามใน 
สัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น  โดยสามารถเลิกจ้างได้หากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจ า
งวด 

8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก และเรียกตัวผู้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่
ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก ด้วยตนเอง 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง  
ตามวันเวลาที่ก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธ์ิ  
  8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ   วันที่    16     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2555 
 
 

                                                      
 
                                                                               (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุร ี
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