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ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

(เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ธุรการ/) 

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

 ด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35                 

มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อให้การคัดเลือกต าแหน่ง

ลูกจ้างช่ัวคราว ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจา้งช่ัวคราว ดังนี ้

 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว   

 วุฒิการศึกษา  ปวช.  อัตราค่าจา้งเดือนละ  6,300  บาท (หกพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 

 วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป  อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,500  บาท (เจ็ดพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

  - เจ้าหน้าที่การเงิน    จ านวน     1 อัตรา 

      - เจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน     3 อัตรา 
    

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูม้ีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑.๑    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒   ได้รับวุฒิทางการศกึษาไม่ต่ ากว่า ปวช. , ปวส.หรอืเทียบเท่า หรอืสูงกว่า  

   ๑.3    เพศชาย/หญิง  อายุตั้งแต่  ๒๐   ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

   ๑.๖    มีความรู้ทางด้านการเงิน  ธุรการ  มีประสบการณ์การท างานตามสายงาน จะได้รับ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

   1.7  สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก เช่น มาเช้าหรือ

กลับเย็นเป็นบางครัง้ หรอืมีงานพิเศษต่าง ๆ 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องธุรการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ตั้งแต่วันที่   10 – 20  เมษายน  

2561 

 

 

 

 



                          

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript)   พร้อมฉบับจรงิ จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.5  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๔.6  ใบรับรองแพทย์    

๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 

๕.2  ผูส้มัครตอ้งลงลายมอืชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนา้เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน  วันท่ี 23  เมษายน  ๒๕61  ณ หอ้งธุรการ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง   

๗.วธิีการคัดเลือก 

 7.1    ทดสอบการปฏิบัติงาน    50  คะแนน 

 7.2    การสอบสัมภาษณ์    50  คะแนน 

  รวม      100  คะแนน 
 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  จะด าเนินการสอบการ

ปฏิบัติงานในวันท่ี 25 เมษายน  2561 เวลา  ๐๙.00 น.และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  25   เมษายน  

2561 เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ  ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง   

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑  ผูส้อบผา่นจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 

จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   

จะใช้วธิีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรยีนแต่งตั้ง                

 ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผูไ้ด้คะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันที่  30  เมษายน  2561 เวลา 10.00 น. ขึน้บัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแตป่ระกาศผลการสอบ

คัดเลือก   



  แตห่ากมีการสอบคัดเลือกในต าแหนง่เดียวกันครั้งใหม ่บัญชีผูไ้ด้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น

อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผูไ้ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้บัญชีใน

กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  

 (๑)  ผูน้ั้นได้รับการจา้งตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

 (๒)  ผูน้ั้นขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

                     (๓)  ผูน้ั้นไมม่ารายงานตัวรับการจา้งตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจา้ง 

   -  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕61  รายงานตัวท าสัญญาจา้งและเริ่มปฏิบัติงาน  

 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน และให้มารายงานตัว 

ตามวันเวลาที่ก าหนด  จงึเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท า

สัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น

บัญชผีูผ้า่นการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรอืข้าราชการ 

       ๑๐.๕    ผูไ้ด้รับการจา้งปฏิบัติหนา้ที่ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้

ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรูค้วามสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูม้ีอ านาจในการจ้าง 

อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผูร้ับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มสีิทธิเรยีกร้องใดๆทั้งสิน้
  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ

คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณใีดๆ  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

           
 

                                                                 (นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา) 

         ผูอ้ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินการด าเนนิการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

(เจ้าหน้าที่การเงิน/เจา้หน้าที่ธุรการ) 

ตามประกาศโรงเรียนประชารฐัธรรมคุณที่ 02/256๑ ลงวันท่ี 9 เมษายน ๒๕๖๑ 

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

  9 เมษายน ๒๕6๑    ประกาศรับสมัคร 

10- 20 เมษายน 256๑    รับสมัคร 

2๓ เมษายน 256๑    ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลอืก 

26 เมษายน 256๑    สอบปฏิบัติ (09.00 น. -12.00 น.) 

26 เมษายน 256๑    สอบสัมภาษณ์ และพจิารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

      (13.00 น. เป็นต้นไป) 

๓๐ เมษายน 256๑    ประกาศผลการคัดเลือก 

1 พฤษภาคม 256๑    รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


