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ประกาศโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) 

 

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

    ดวย โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  มคีวามประสงคจะดําเนนิการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจางเปน

ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๕๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  

๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราวและหลักเกณฑและหลักเกณฑวิธี

ปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

 

       ตําแหนงท่ีรับสมัคร      

             ลูกจางช่ัวคราว   

 - นักการภารโรง จํานวน  2 อัตรา    อัตราคาจาง  เดอืนละ  ๖,3๐๐ บาท  

 - พนักงานรักษาความปลอดภัย   จํานวน  1 อัตรา  อัตราคาจาง  เดอืนละ  ๖,3๐๐ บาท          

๑. คุณสมบัตผิูสมัครเขารับการคัดเลอืก     

๑.๑    มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑.๒   ไดรับวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรอืเทยีบไดไมต่ํากวานี้  

๑.๓   ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรอืนักบวช 

๑.๔   ไมดํารงตําแหนงกํานัน   ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน หรือแพทยประจํา

ตําบล  สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบล 

๑.๕    เพศชาย   อายุตัง้แต  ๒๐   ปบรบิูรณขึ้นไป 

๑.๖    มีความรูทางดานชางปูน  ชางไม  ชางประปา ชางไฟฟา การจัดสวนและสามารถซอม

บํารุงเครื่องชาง จะไดรับพจิารณาเปนกรณพีเิศษ 



1.7  สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหนาที่นอกเหนือจากงานหลัก เชน มาเชา

หรอืกลับเย็นเปนบางครัง้ อยูเวรยามรักษาการณ หรอืทํางานพเิศษตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.  วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร      

 ๒.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดที่               

หองธุรการ  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อําเภองาว จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 22  มีนาคม 2560 -   

20  เมษายน 2560 ตามวันและเวลาราชการ  

 ๒.๒  ผูสมัครตองลงลายมอืช่ือในใบสมัครตอเจาหนาที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลอืก   

๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒทิางการศกึษา พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒  ทะเบยีนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ซึ่งติดรูปถายของผูถือบัตร  

พรอมสําเนาทัง้ดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑  ฉบับ 

๓.๔  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน

และเปนรูปถายครัง้เดยีวกัน จํานวน  ๒  รูป 

๓.๕  ในกรณช่ืีอ – ช่ือสกุล วันเดือนปเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน จะตอง

มหีนังสอืรับรองจากนายทะเบยีนของที่วาการอําเภอเปนผูรับรองวาเปนบุคคลคนเดยีวกัน 

 ๓.๖ ใบรับรองแพทย ไมเกนิ ๑ เดอืน                

๔.  การประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืก       

 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืก ภายในวันที่  21 เมษายน 

๒๕60  ณ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ   อําเภองาว   จังหวัดลําปาง   

๕.  หลักสูตรและวธิกีารคัดเลอืก  

 จะดําเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏบิัตงิาน  และสอบสัมภาษณ     

           ๖.  วันเวลาและสถานท่ีคัดเลอืก     

 จะดําเนนิการคัดเลอืกในวันที่   25  เมษายน  2560   ที่โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ   

อําเภองาว   จังหวัดลําปาง  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 

            วัน  เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 25  เมษายน 2560    

๐๙๐๐ น.  –  ๑2.๐๐  น. 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป  

 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ 

 

50 

50 

รวม ๑๐๐ 



 

๗.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชแีละการยกเลกิบญัชกีารคัดเลอืก  

๗.๑   ผูที่ถอืวาเปนผูไดรับการคัดเลอืกจะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลอืกไมต่ํากวารอยละ ๕๐   

ในกรณทีี่มผูีไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการทดสอบการปฏบิัตงิานมากกวา

อยูในลําดับที่ดกีวา หากยังคะแนนเทากันใหใชวธิกีารสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรยีนแตงตัง้ 

๗.๒    จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกตามขอ  ๗.๑ โดยเรยีงตามลําดับจากผูไดคะแนน

รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 พรอมทําสัญญาจาง ในวันที่ 1  พฤษภาคม 2560 ผูไดรับ

การคัดเลอืกจะถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีในกรณใีดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผูนัน้ไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลอืกไปแลว 

             (2)  ผูนัน้ขอสละสทิธิ์ในการจาง 

            (3)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

                ๘.  การจางและเง่ือนไขการจาง    

๘.๑   จะดําเนนิการจางผูไดรับการคัดเลอืกเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏบิัติหนาที่นักการ

ภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย เรยีงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลอืก สําหรับการเรยีกตัวผูไดรับการ

คัดเลอืกมารับการจางครัง้แรกใหถอืประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลอืกเปนการเรียกตัวมาทําสัญญาจาง 

๘.๒    การจางตามขอ ๘.๑ ไมมขีอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ ผูไดรับการจางตําแหนงนักการภารโรง/

พนักงานรักษาความปลอดภัย จัดทําสัญญาจางในกรณรีะหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู

ขาดคุณสมบัตติามที่กําหนด หรอืมคีวามรู  ความสามารถความประพฤต ิไมเหมาะสม  ผูมอีํานาจในการจาง 

อาจสั่งเลกิจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 

     ประกาศ    ณ   วันที่   22   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 

 

                                   ( นายชิงชัย     ทพิยมณฑา ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 

 

 



ปฏทิินการดําเนนิการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 

(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภยั) 

ตามประกาศโรงเรยีนประชารฐัธรรมคุณท่ี 03/2560  ลงวันท่ี  22 มนีาคม  ๒๕60 

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

 

22  มนีาคม ๒๕60   ประกาศรับสมัคร 

22  มนีาคม – 20  เมษายน 2560 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 

21  เมษายน 2560   ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์สอบเขารับการคัดเลอืก (เวลา 10.00 น.) 

25  เมษายน 2560   สอบปฏบิัตงิาน (09.00 น. -12.00 น.) 

25  เมษายน 2560   สอบสัมภาษณ  (13.00  น. เปนตนไป) 

28  เมษายน 2560   ประกาศผลการคัดเลอืก ( เวลา 10.00 น.) 

1 พฤษภาคม 2560   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏบิัตงิาน 

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

 

 


	ที่ 03/2560
	ลูกจ้างชั่วคราว
	- นักการภารโรง จำนวน  2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๖,3๐๐ บาท   - พนักงานรักษาความปลอดภัย   จำนวน  1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๖,3๐๐ บาท
	๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก


