
ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา

ด้วยสำนักศิลปากรที่ ๑๐  นครราชสีมา ม ีความประสงค์จะดำเน ินการสรรหาบ ุคคลเป ็น 
พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการสำนักงานและบริหารโครงการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลดังนี้ 

๑ .  ตำแ,หน่งท่ีรับสมัคร
๑.๑ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา 
๑.๒ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัดของผู้สมัครสอบ

๒.® ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา 
คุณสมบัติท่ี'วไป

-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี
•เป็นผู้เลึ๋อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธี้ใจ
•ไม่เป็นผู้ดำรงดำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
•ไม่เป็นผู้ดำรงดำแหน่งข้าราชการการเมือง
•ไม่เป็นผู้มี่อาการทุพพลภาพจนไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
•ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
•ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
•ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
•ไม่เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

อ่ืนของรัฐ
•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวิน ัยตามระเบ ียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

•ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

•ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
คุณสมบัติ...



-๒-

คุณสมบัลืเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
ระยะเวลาคารจ้าง

; ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -  กันยายน ๒๕๖๓)
วับ เวลา และสถานท่ีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร .๐ ๕๕๕๓! ๑๕๑๘ 
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๘.๓0 - ๑๖.๓๐ น. โดยเว้น 
วันหยุดราชการ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ น้ิว จำนวน๑ รูป 
-ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
-บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เปีนโรคต้องห้ามตามประกาศๆ ซ่ึงออกให้ไม่ 

เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มืสิทธี้เข้ารับการคัดเลือก 
ให้ทราบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา หรือสามารถดูไต้จาก www.finearts.go.th หัวข้อ “ข่าวประซาสัมพันธ์”

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ 

ความประพฤติและความเหมาะสมของตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
วัน เวลา สถานท่ีสอบ

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะทำการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑ ๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

เวลา ๐๙.๓๑-๑๐.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ 
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การตัดสิน

ผ ู้ท ี่จะถ ือ ว ่า เป ็น ผ ู้ผ ่าน ก ารค ัด เล ือ ก ไต ้ จะต ้องเป ็น ผ ู้ท ี่ไต ้คะแน น ไม ่ต ํ่ากว ่า
ร้อยละหกสิบ

ารประกาศ...

http://www.finearts.go.th
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การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้
ส ำน ักศ ิลป ากรท ี่ ๑ ๐  น ครราชส ีมา จะป ระก าศ ข ึ้น บ ัญ ช ีผ ู้ได ้ร ับ ค ัด เล ือ ก  

โดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการลำนักศิลปากรที่ ๑ 0  นครราชสีมา 
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือ สามารถดูได้จาก wvvw.finearts.go.th หัวข้อ “ข่าว 
ประซาสัมพันธ์”

การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
1 สำน ักศ ิลปากรท ี่ ๑๐  นครราชสีมา จะแต ่งต ั้ง เป ็น พ น ักงาน จ ้างเห มาบร ิการ 

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตามลำดับที่มืการขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบ 
ดัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ลำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะถอนรายซื่อผู้นั้น 
ออกจากบัญชีรายซื่อผู้ที่ได้รับการสอบดัดเลือก และหากได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผลการปฏิบัติงาน 
หรือความประพฤติไม่เหม่าะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ลำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 
ในฐานะผู้จ้างงาน สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญาจ้างงานดังกล่าว

๒.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติท่ัวไป

-มืสัญชาติไทย
-มือายุ'ไม่ตาก'ว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมืพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธใจ
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
-ไม่เป็นผู้มี่อาการทุพพลภาพจนไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

พินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
-ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษลำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวิน ัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 

ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบ้ติ...



คุณสมบัติเอพ่าะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมืคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ 1 ๘,๖๙๐ บาท
1' ระยะเวลาการจ้าง

๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -  กันยายน ๒๕๖๓)
วัน เวลา และสถานท่ีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลใบเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐ ๔๔๔๗ ๑๕๑๘ 
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใบเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยเว้น 
วันหยุดราชการ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ น้ิว จำนวน๑ รูป 
-ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
•บัตรประจำตัวประชาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
-ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เบีนโรคต้องห้ามตามประกาศๆ ซ่ึงออกให้ไม่ 

เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือก

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะประกาศรายซื่อผู้มืสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือก 
ให้ทราบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา หรือสามารถดูไต้จาก www.finearts.go.th หัวข้อ “ข่าวประซาส้มพันธ” "

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ 

ความประพฤติและความเหมาะสมชองตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
วัน เวลา สถานท่ีสอบ

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะทำการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบส้มภาษณ์)
เกณฑ์การตัดสิน

ผ ู้ท ี่จะถ ือ ว ่า เบ ีน ผ ู้ผ ่าน ภ ารค ัด เล ือ ก ได ้ จะต ้องเบ ็เนผ ู้ท ี่ได ้คะแนนไม ่ตำกว ่า

- (

ร้อยละหกสิบ
การประกาศ™

http://www.finearts.go.th


การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้
ส ำน ัก ศ ิล ป ๅก รท ี่ ๑ ๐  น ค ร ร าข ส ีม าจะ ป ระ ก าศ ข ึ้น บ ัญ ช ีผ ู้ไ ด ้ร ับ ค ัด เล ือ ก  

โดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการลำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือ สามารถดูได้จาก vwwv.finearts.go.th หัวข้อ“ข่าว 
ประชาสัมพันธ์”

การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
1 ลำน ักศ ิลปากรท ี่ ๑ ๐  นครราชสีมา จะแต ่งต ั้ง เป ็น พ น ักงาน จ ้างเห มาบร ิการ 

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ ันทึกข้อมูล ตามลำดับที่ม ืการขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบ 
คัดเลือกได้เป็นผู้ชาดคุณ่สมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะถอนรายซื่อผู้นั้น 
ออกจากบัญชีรายซื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก และหากได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผลการปฏิบัติงาน 
หรือความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 
ในฐานะผู้จ้างงาน สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญาจ้างงานดังกล่าว

ประกาศ ณ วันท่ี <5^พฤศจกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา


