ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
***************************************
ด้วยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง คนสวน จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่ง แม่บ้าน จานวน ๕ อัตรา ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์
จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือ่ งมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก จานวน ๘ อัตรา ดังต่อไปนี้
- เพื่อจ้างเป็นคนสวน
จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑. เพศชาย มีอายุตั้งแต่ ๒๕ – ๔๐ ปี
๒. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
๓. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๗,๙๙๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- เพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน
จานวน ๕ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
๒. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
๓. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๔. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๗,๙๙๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

- เพื่อจ้างเป็นช่าง
จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑. เพศชาย มีอายุตั้งแต่ ๒๕ – ๔๐ ปี
๒. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง
๓. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิมพ์ จานวน ๑ ตาแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
๓. สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา(ปวส)
๔. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านช่างเทคนิคครุภัณฑ์สาเนาเอกสาร
๖. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ ๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สาเนาผลการเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสานักงาน
งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๖.วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานทีส่ อบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันให้ใช้คะแนนผลการสอบปฏิบัติที่สูงกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา ภายในวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งใดๆ ครั้งแรกตามลาดับและให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่งไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ทุกตาแหน่งในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุริยา จันทิมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
(ตาแหน่ง คนสวน ,ช่าง, แม่บ้าน,พนักงานพิมพ์ )
ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
................................................................................
๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

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

