ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
............................................................
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(5) ไม่เป็น ผู้มีร ่า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บั ติห น้า ที ่ ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(9) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ ราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี
- มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และความรู้พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในตำแหน่ ง เช่ น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กโทรนิค ฯลฯ
3. เงื่อนไขการจ้าง
- จ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
- ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563

-24. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 188/9 - 10 โครงการอรสิริน เชียงขาง หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในวันเวลาทำการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 053-106775
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร มีดังนี้
5.1 ใบสมัครตามแบบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
5.2 สำเนาแสดงหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
5.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
5.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
5.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.8 หลักฐานเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(เอกสารที่ใช้สำเนาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
กรรมการเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครอาจเรียกตรวจสอบหลักฐานต้นฉบันได้ทุกขณะ)
6. กำหนดประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ในวั น ที ่ 31 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น.
7. รายละเอียดการคัดเลือก
7.1 ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน
- ทดสอบการปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
7.2 การสัมภาษณ์ 50 คะแนน
8. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้
8.1 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ทดสอบการปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
- เวลา 10.00 น. – 12.00 น. การสัมภาษณ์
- เวลา 15.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8.2 สถานที่คัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด ให้มารายงานตัว พร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 10.30 น. หากพ้นกำหนดเวลา จะเรียกผู้ที่ได้คะแนนลำดับถัดไป
มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายสกุล หล้าปาวงศ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

