
           

 
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
                                          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงาน ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗.๖/ว ๓๑  ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕4๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว และค าส่ังกรมการจัดหางาน            
ท่ี 1309/2558 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การมอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคล                
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน จังหวัดสิงห์บุรีจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ช่ัวคราวเดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นอัตราเงินเดือน 13,285 บาท จ านวน ๑ อัตรา  

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตาม ข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน          

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าท่ีได้ ไร้ความสามารถ             

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 

/(๑4) ไม่เป็น... 
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(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไห้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
 

 (1๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11)             

หรือ (15) กระทรวงการคลัง อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ส่วนผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13)            
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากงานหรือออกจากราชการไป เกินสามปีแล้และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระท า
ผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  

การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไป ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง การคลังก าหนดผู้ท่ีเป็นลูกจ้างประจ าต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาท่ีรับ
ราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือก                
และไม่อาจให้เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี              
ฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี สาขาการเงิน 

หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2) สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้ 
3) ต้องมีการค้ าประกันด้วยบุคคลหรือใช้เงินสดค้ าประกันหากได้ปฏิบัติงาน          

ในต าแหน่งดังกล่าว  

3. การรับสมัคร 
3.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2560 ถึงวันที ่19 ธันวาคม 2560 ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.3๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5) ช้ัน 1 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3.2 เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(2) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ 
 

/ส าเนา… 
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ส าเนาเอกสาร ข้อ (2) และ (3) ต้องเป็นเอกสาร ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา              

ตรงตามท่ีระบุรายละเอียดไว้ในประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร              
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา             
ตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๓๕         

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
(7) ส าหรับผู้ท่ีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วให้น าใบทหารกองเกิน (สด.๙) ท่ีเป็นเอกสาร

ฉบับจริง (พร้อมส าเนาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ) 
(8) ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆเช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันท่ี ก ากับ

ไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
3.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
3.๔ เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 

ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครคัดเลือกตรงตามประกาศสมัครคัดเลือกและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง  ๆในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครคัดเลือก ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีอาจตัดสิทธิมิให้เข้ารับการคัดเลือก   

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก การก าหนดวัน เวลา และสถานที่
คัดเลือก ระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก 

4.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ให้ทราบในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หน้าส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/singburi 

4.๒ ก าหนดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง             
(สอบข้อเขยีน) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  

4.3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถ         
ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานจัดหางานจังหวัด
สิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/singburi 

4.4 ก าหนดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

/4.5 ประกาศ… 
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4.5 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และการขึ้นบัญชีใน วันที่            
28 ธันวาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  และทางเว็บไซต์ 
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะประกาศให้ทราบในประกาศฉบับถัดไป 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินคร้ังที่  ๑ 

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป/          
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
60 

 
- สอบข้อเขียน 

 
การประเมินคร้ังที่  ๒ 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

๔๐ 
 

- สอบสัมภาษณ์ 
รวม ๑๐๐  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
๖.1 ผู้ ท่ีถือว่ าเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ ท่ี ได้คะแนนในการสอบข้อเขียน                            

และสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๖.2 การประกาศผลการคัดเลือกจะเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  

ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับสูงกว่าและ
ถ้าได้คะแนนการสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
๗.๑ จังหวัดสิงห์บุรีจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ีสอบได้   
๗.๒ บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

 (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
 (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
 (๓)  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดวันและเวลาท่ีส่วนราชการก าหนด 

8. การบรรจุและแต่งต้ัง 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตามล าดับท่ีในบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 
                      (นายชาติชาย อารยวงศ์) 
              จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
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