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ประกาศโรงเรยีนอนุบาลภเูก็ต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่ธุรการการเงนิ 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนิน                 
การคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี
การเงินและพัสด ุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน  1  อัตรา 
 

 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔       
ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง                
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗                
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ดังนี ้
 

๑.  ตำแหน่ง 
  1.1  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 
  1.2  อัตราว่าง  จำนวน  1  อัตรา 
  1.3  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิ
   - ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และหลักฐานเอกสารทางการเงิน 
   - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดในความรับผิดชอบ 
   - จัดเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน เอกสารค้ำประกัน และนำเงินส่งคลัง 
   - ตรวจสอบ จดัทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
     ค่าเล่าเรียนบตุร และเงินฌาปนกิจ เป็นต้น 
   - จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุและจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด 
   - จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ บัญชีวัสดุ ขอหมายเลขครุภณัฑ์ตลอดจนกระทั่ง 
     ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
   - จัดทำบัญชีและเอกสาร ทะเบียนคุมต่าง ๆ  
   -  ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4  อัตราคา่จ้างเดือนละ 12,000 บาท/เดือน หรือตามวุฒิการศึกษา (มีประกันสังคม) 
  1.5  ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2565 
 

 2.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครคัดเลือก ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) เมื่อประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

3.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธสิมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.1  มีสัญชาติไทย 
  3.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  3.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
         ไม่สมประกอบ 
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  3.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
         ในพรรคการเมือง 
  3.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 
         ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
         หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

 4.  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
  4.๑  เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
  4.2  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
  4.๒  มีประสบการณก์ารทำงาน ด้านบัญชีและพัสด ุ
 

 5.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  5.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  น้ิว  จำนวน  1  รูป 
  5.2  สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร    จำนวน  1  ฉบับ 
  5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ฉบับ 
  5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  1  ฉบับ 
  5.5  ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน    จำนวน  1  ฉบับ 
  5.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  จำนวน  1  ฉบับ 
  5.7  เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

 6.  การรับสมัคร 
  6.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง วันที่ 16 มกราคม 2565 ติดต่อขอรับใบ
สมัครได้ที่ ณ ห้องสำนักงาน ชั้น ๒ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในเวลาราชการ  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 
  6.๒  วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ห้องสำนักงาน ชั้น ๒ อาคารฉลองขวัญ        
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระหว่างวันที่  11 มกราคม ถึง วันที่ 16 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ เวลา 
08.00-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัคร       
ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ Website: www.abpk.ac.th โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 8.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติ 
ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารฉลอง
ขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี ้
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนน (100 คะแนน) 
วันที่ 19 มกราคม 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- การสอบสมัภาษณ์  
- ทดสอบการปฏิบัติ 

40  
60 
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 9.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต       
จะนำผลคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติ มารวมกัน ทั้งนี้ หากมีคะแนนการทดสอบ
เท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 
 

 10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ ธุ รการการเงิน  ในลำดับที่  1  ในวันที่  20  มกราคม 2565 ทาง Website: 
www.abpk.ac.th โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

 ๑1.  สถานทีส่อบคัดเลือก 
  สอบสั มภาษณ์  และทดสอบการปฏิ บั ติ  ณ  ห้ อ งสมุ ด  ชั้ น  2  อาคารฉลองขวัญ                 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 12.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 มกราคม 
2565 เวลา 07.00-08.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่  21 
มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
  12.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก      
ตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน และ
ให้มารายงานตัว ตามที่โรงเรียนได้ประกาศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
  12.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน    
ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญา ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และ
โรงเรียนจะเรียกบัญชผีู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในลำดับถัดไป 
  12.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
นำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 

 หมายเหตุ : การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
                                                              (นายวิลาศ  ปริญญานิยม) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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กำหนดการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

................................... 
 
  วันที ่ 11 - 16 มกราคม 2565   ประกาศรับสมัคร  
  วันที่  11 - 16 มกราคม 2565   รับสมัคร  
  วันที ่ 17 มกราคม 2565   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  วันที ่ 19 มกราคม 2565   สอบสัมภาษณ ์และทดสอบการปฏิบัต ิ
  วันที ่ 20 มกราคม 2565   ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว 
  วันที ่ 21 มกราคม 2565   ทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบตัิงาน 
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ใบสมคัรคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงนิ 

โรงเรียนอนบุาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ลำดับ......................... 
เขียนที.่...................................... 

 

1. ชื่อ–ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................ 
2. เกิดวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .....................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.......................................................... วิชาเอก....................................................................... 
    จากสถานศกึษา .................................................................เมื่อวันที่..........เดือน................... พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ .......................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชน..................................................ออกให้ ณ อำเภอ...................จังหวัด................. 
6. ปจัจุบันอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่......ตำบล.....................อำเภอ....................จังหวัด....................... 
    รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
7. สถานภาพ       โสด       สมรส       หม้าย       หย่า 
8. ได้แนบหลกัฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
 

    สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
    สำเนาบัตรประชาชน 
    สำเนาทะเบียนบ้าน 
    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
    อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถกูต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคดัเลือก 
 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
          (........................................................) 
    วันที่...........เดือน.............................. พ.ศ. ............... 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
 
 
ลงช่ือ................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           ( นายโกวิทย์  มีทรัพย์ ) 
 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
 
 
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
           ( นางโสภา  ภัทรชุติกุล ) 
 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ................. 
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