
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีภาคสนาม   
……………………………………………………………………………………… 

  ดวย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงใหม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง เจาหนาท่ีภาคสนาม  
จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบการวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการพ.ศ. 2526 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีภาคสนาม ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติตําแหนงท่ีรับสมัคร  ดังนี้ 
     เจาหนาท่ีภาคสนาม  จํานวน  1 ตําแหนง อัตราคาจางเดือนละ  9,400.00 บาท (เกาพันส่ีรอยบาทถวน) 
     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 ไมเปนผูท่ีมีโรคติดตอรายแรง โรคหัวใจ โรคพิษสุราเรื้อรัง และ

โรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูท่ีไมติดบุหรี่และสุรา จะพิจารณา   เปนกรณีพิเศษ 
 

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามระเบียบการวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 
  

3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันศุกรท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวน
วันหยุดราชการ 
 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
 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 ) 
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5.  การย่ืนใบสมัคร 
 5.1  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 
 5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวใน
ใบสมัครและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดแนนอน 
 5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
 

6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ หองอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือ www.kwc.ac.th 
 

7.  วิธีการคัดเลือก 
 - การสอบสัมภาษณ 
 - การสอบปฏิบัติ 
 

8. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จะดําเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดท่ีี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564         
เวลา 9.00 น.  เปนตนไป สถานท่ีคัดเลือก ณ หองประชุม ISO  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

9.  เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชี 
ผูผานการคัดเลือกจะเรียงลําดับตามความเหมาะสมตามเกณฑการตัดสินของคณะกรรมการ ท่ีโรงเรียน

แตงตั้ง จะประกาศรายชื่อ ในวันศุกรท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองอํานวยการ โรงเรียน
กาวิละวิทยาลัยหรือ www.kwc.ac.th 
 

10.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
10.1  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง  
  -  สัญญาจางตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 
  -  วันจันทรท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานตัว ทําสัญญาจาง เริ่มปฏิบัติงาน 

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร ถึง วันเสาร (หยุดงานวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) 
เวลา  07.00 – 12.00 น.  ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบประจํา/ปฏิบัติงาน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เวลา  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 – 17.00 น.  ปฏบิัติงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบประจํา/ปฏิบัติงาน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
10.2  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผาน               

การสอบคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง เจาหนาท่ีภาคสนาม  
ครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือ 
และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 
 10.3  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง  เจาหนาท่ีภาคสนาม  ตองไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
 

http://www.kwc.ac.th/
http://www.kwc.ac.th/
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 10.4  การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีภาคสนาม  ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา / พนักงานราชการ หรือ ขาราชการ 
 10.5  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีภาคสนาม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตองมาปฏิบัติงานตาม
วัน เวลาและหนาท่ีท่ีกําหนดในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับ
จางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมไดไมวากรณีใด 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                         (นายมงคล  กาเหวา) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


