
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
   เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

 
--------------------------------- 

          ด้วย โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยอ านาจ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พ.ศ. ๒๕๖๐    และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๑     
ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/ ๕๙๕๓  ลงวนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
             รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ )  
จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก    
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
    ๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

                 ๑.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
    ๑.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๑.๑.๔ ไม่เคยเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๑.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
    ๑.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    ๑.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 
         /๑.๒ คุณสมบัติ... 
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      ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           ๑.๒.๑   ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตร 
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

           ๑.๒.๒   ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
    ๑.๒.๓   มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า  การจัดสวน 

และสามารถซ่อมบ ารุงเครื่องช่างได้   

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ 

ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน – ๑  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. (วันและเวลาราชการ) 
                  ๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
                 ๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                 ๓.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                 ๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 
พร้อมส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 
                 ๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖  
เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๑  รูป 
                 ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน นับจนถึงวันสมัครวันสุดท้าย       

       ๓.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)         

        ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
                 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียน   
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี  และทาง https://www.facebook.com/prajet.janlop 
 

         ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  จะท าการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์      
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ต าบลข่อยสูง 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ 
๕๐ 

รวม ๑๕๐ 
 
                                                                       / ๖.เกณฑ์การตัดสิน... 

https://www.facebook.com/prajet.janlop
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        ๖.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
     ๖.๑   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

๕๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงาน
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการ  

     ๖.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๖.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 
รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
             (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
            (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

             ๗.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
๗.๑   จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ 

ภารโรงเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

๗.๒    การจ้างตามข้อ ๗.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท า
สัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้  
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า 

                   ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๓  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                  

 
          (นายประเจตน์  จันทร์ลภ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
 


