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ประกาศโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนลกูจางช่ัวคราว 

(เจาหนาท่ีการเงิน/เจาหนาท่ีพัสดุ/เจาหนาท่ีธุรการ/เจาหนาท่ีบรรณารักษ) 

********************* 

 ดวยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีความ

ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว  เพื่อใหการคัดเลือกตําแหนงลูกจาง

ช่ัวคราว ดังกลาวเปนไปดวยความเรยีบรอย โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อเขาเปนลูกจางช่ัวคราว ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลอืกลูกจางช่ัวคราว   

 วุฒกิารศกึษา  ปวช.  อัตราคาจางเดอืนละ  6,300  บาท (หกพันสามรอยบาทถวน) 

 วุฒกิารศกึษา  ปวส. ขึ้นไป  อัตราคาจางเดอืนละ  7,500  บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

  - เจาหนาที่การเงิน    จํานวน     1 อัตรา 

      - เจาหนาที่พัสดุ    จํานวน     1 อัตรา 

  - เจาหนาที่ธุรการ    จํานวน     3 อัตรา 

  - เจาหนาที่บรรณารักษ    จํานวน     1 อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัตขิองผูมสีทิธสิมัครสอบคัดเลอืก เปนผูมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

๑.๑    มคีุณสมบัตทิั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒   ไดรับวุฒทิางการศึกษาไมต่ํากวา ปวช. , ปวส.หรอืเทยีบเทา หรอืสูงกวา  

   ๑.3    เพศหญงิ  อายุตัง้แต  ๒๐   ปบรบิูรณขึ้นไป 

   ๑.๖    มีความรูทางดานการเงิน พัสดุ  ธุรการ  บรรณารักษ   มีประสบการณการทํางานตาม

สายงาน จะไดรับพจิารณาเปนกรณพีเิศษ 

   1.7  สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหนาที่นอกเหนือจากงานหลัก เชน มาเชาหรือ

กลับเย็นเปนบางครัง้ หรอืมงีานพเิศษตาง ๆ 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลอืก 

  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ หองธุรการ 

โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง  ตั้งแตวันท่ี   22 มีนาคม 2560 – 

20  เมษายน  2560                          

 



 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript)   พรอมฉบับจรงิ จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.3  สําเนาทะเบยีนบาน พรอมฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.4  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถาม)ี จํานวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.5  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกนิ ๖ เดอืน) 

 ๔.6  ใบรับรองแพทย    

๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวน 

๕.2  ผูสมัครตองลงลายมอืช่ือในใบสมัครใหเรยีบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์เขาสอบคัดเลอืก 

 ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคัดเลอืกภายใน  วันท่ี 21  เมษายน  ๒๕60  ณ หองธุรการ

โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง   

๗.วธิกีารคัดเลอืก 

 7.1    ทดสอบการปฏบิัติงาน    50  คะแนน 

 7.2    การสอบสัมภาษณ    50  คะแนน 

  รวม      100  คะแนน 
 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลอืก 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง  จะดําเนินการสอบการ

ปฏิบัติงานในวันท่ี  25   เมษายน  2560 เวลา  ๐๙.00 น.  และสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี  25   

เมษายน  2560 เวลา  13.00 น.  เปนตนไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ หองประชุม 5 ทศวรรษ 

โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง   

๙.  เกณฑการตัดสนิการขึ้นบัญชแีละการยกเลกิบญัชกีารสอบคัดเลอืก 

 ๙.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน 

จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน   

จะใชวธิกีารสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรยีนแตงตัง้                

 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกตามขอ ๙.๑  เรยีงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันท่ี  28  เมษายน  2560 เวลา 10.00 น. ขึ้นบัญชีไวไมเกนิ ๑ ป  นับตัง้แตประกาศผลการสอบ

คัดเลอืก   



  แตหากมกีารสอบคัดเลอืกในตําแหนงเดยีวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลอืกครั้งกอนเปน

อันยกเลกิตัง้แตวันประกาศผลการสอบคัดเลอืกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลอืกจะถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีใน

กรณใีดกรณหีนึ่ง  ดังนี้  

 (๑)  ผูนัน้ไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลอืกไปแลว 

 (๒)  ผูนัน้ขอสละสทิธิ์ในการจาง 

                     (๓)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

๑๐.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลอืก/เง่ือนไขการจาง 

 ๑๐.๑  กําหนดเวลาการดําเนนิการจัดทําสัญญาจาง 

   -  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕60  รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏบิัตงิาน  

 ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ

คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน และใหมารายงานตัว 

ตามวันเวลาที่กําหนด  จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผาน

การสอบคัดเลอืก 

 ๑๐.๓  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทํา

สัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น

บัญชีผูผานการคัดเลอืกเปนการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจางลูกจางช่ัวคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ 

       ๑๐.๕    ผูไดรับการจางปฏบิัตหินาที่ ในกรณรีะหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู

ขาดคุณสมบัตติามที่กําหนด หรอืมคีวามรูความสามารถความประพฤตไิมเหมาะสม  ผูมอีํานาจในการจาง 

อาจสั่งเลกิจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมเีงื่อนไขและจะไมมสีทิธเิรยีกรองใดๆทัง้สิ้น
  

๑๑. ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลอืกหรือบุคคลอื่นจะ

คัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22   เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

           

 

                                                                 (นายชิงชัย  ทพิยมณฑา) 

         ผูอํานวยการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 

 



ปฏทิินการดําเนนิการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  

ตามประกาศโรงเรยีนประชารฐัธรรมคุณท่ี 04/2560  ลงวันท่ี  22 มนีาคม  ๒๕60 

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

 

22  มนีาคม ๒๕60   ประกาศรับสมัคร 

22  มนีาคม – 20  เมษายน 2560 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 

21  เมษายน 2560   ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์สอบเขารับการคัดเลอืก (เวลา 10.00 น.) 

25  เมษายน 2560   ทดสอบการปฏบิัตงิาน (09.00 น. -12.00 น.) 

25  เมษายน 2560   สอบสัมภาษณ   (13.00  น. เปนตนไป) 

28  เมษายน 2560   ประกาศผลการคัดเลอืก ( เวลา 10.00 น.) 

1 พฤษภาคม 2560   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏบิัตงิาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


