ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม
………………………………………………………………………………………
ดวย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม
จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบการวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการพ.ศ. 2526 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม ดังนี้
1. คุณสมบัติตําแหนงที่รับสมัคร ดังนี้
เจาหนาที่ภาคสนาม จํานวน 1 ตําแหนง อัตราคาจางเดือนละ 9,400.00 บาท (เกาพันสี่รอยบาทถวน)
คุณสมบัติ
1.1 เปนชาย อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป ตองผานการเกณฑทหารมาแลว
1.2 มีสัญชาติไทย หากมีประสบการณ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
1.3 มีความรูความชํานาญดานชางประปา ชางไฟ และชางเชื่อมจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
1.4 บุคลิกดี อารมณดี มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจ อัธยาศัยดี วาจาสุภาพ แตงกายเหมาะสม
1.5 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมตองโทษจําคุกมากอน
1.6 สามารถอุทิศเวลาใหแกทางราชการไดตลอดเวลา
1.7 มีสุขภาพสมบูรณ รางกายแข็งแรง ไมเปนผูที่มีโรคติดตอรายแรง โรคหัวใจ โรคพิษสุราเรื้อรัง และ
โรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่เปนผูที่ไมติดบุหรี่และสุรา จะพิจารณา เปนกรณีพิเศษ
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบการวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันจันทรที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวน
วันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
4.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
4.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถามี ) จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
4.4 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ( ถายไมเกิน 6 เดือน )

-25. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวใน
ใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือ www.kwc.ac.th
7. วิธีการคัดเลือก
- การสอบสัมภาษณ
- การสอบปฏิบัติ
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จะดําเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เวลา 9.00 น. เปนตนไป สถานที่คัดเลือก ณ หองประชุม ISO โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
9. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกจะเรียงลําดับตามความเหมาะสมตามเกณฑการตัดสินของคณะกรรมการ ที่โรงเรียน
แตงตั้ง จะประกาศรายชื่อ ในวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองอํานวยการ โรงเรียน
กาวิละวิทยาลัยหรือ www.kwc.ac.th
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1 กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- สัญญาจางตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565
- วันจันทรที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานตัว ทําสัญญาจาง เริ่มปฏิบัติงาน
กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร ถึง วันเสาร (หยุดงานวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
เวลา 07.00 – 12.00 น.
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบประจํา/ปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบประจํา/ปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม
ครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย

-310.4 การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่ภาคสนาม ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา / พนักงานราชการ หรือ ขาราชการ
10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ภาคสนาม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตองมาปฏิบัติงานตาม
วัน เวลาและหนาที่ที่กําหนดในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับ
จางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายมงคล กาเหวา)
ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

