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ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) 

 

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

    ด้วย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  มีความประสงคจ์ะด าเนนิการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๕๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  

๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธี

ปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๔๗   จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

       ต าแหน่งท่ีรับสมัคร      

             ลูกจา้งช่ัวคราว   

 - นักการภารโรง จ านวน  2 อัตรา    อัตราค่าจา้ง  เดือนละ  ๖,3๐๐ บาท  

 - พนักงานรักษาความปลอดภัย   จ านวน  1 อัตรา  อัตราค่าจา้ง  เดือนละ  ๖,3๐๐ บาท          

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

๑.๑    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑.๒   ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้ 

๑.๓   ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรอืนักบวช 

๑.๔   ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า

ต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๕    เพศชาย   อายุตั้งแต่  ๒๐   ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

๑.๖    มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อม

บ ารุงเครื่องช่าง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 



1.7  สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก เช่น มาเช้า

หรอืกลับเย็นเป็นบางครัง้ อยู่เวรยามรักษาการณ ์หรอืท างานพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

 ๒ .๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับ เอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่               

ห้องธุรการ  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 10 -  20  เมษายน 

2561 ตามวันและเวลาราชการ  

 ๒.๒  ผูส้มัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจา้หน้าที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   

๓.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศกึษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร  

พร้อมส าเนาทั้งด้านหนา้และด้านหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 

๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 

๓.๕  ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง

มีหนังสอืรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  23 เมษายน 

๒๕61  ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   อ าเภองาว   จังหวัดล าปาง   

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 จะด าเนนิการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์     

           ๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     

 จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่   26  เมษายน  2561   ทีโ่รงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   

อ าเภองาว   จังหวัดล าปาง  ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 26  เมษายน 2561    

๐๙๐๐ น.  –  ๑2.๐๐  น. 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

ทดสอบการปฏิบัติงาน 

สอบสัมภาษณ์ 

 

50 

50 

รวม ๑๐๐ 



 

๗.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีการคัดเลือก  

๗.๑   ผูท้ี่ถือว่าเป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   

ในกรณีที่มผีูไ้ด้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยใหผู้ท้ี่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า

อยู่ในล าดับที่ดกีว่า หากยังคะแนนเท่ากันใหใ้ช้วธิีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตัง้ 

๗.๒    จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผูไ้ด้คะแนน

รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 1  พฤษภาคม 2561 ผูไ้ด้รับ

การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้บัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผูน้ั้นได้รับการจา้งตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

             (2)  ผูน้ั้นขอสละสทิธิ์ในการจา้ง 

            (3)  ผูน้ั้นไม่มารายงานตัวรับการจา้งตามก าหนด 

                ๘.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    

๘.๑   จะด าเนินการจา้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ

ภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ

คัดเลือกมารับการจา้งครั้งแรกใหถ้ือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

๘.๒    การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มขี้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรอืข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหนง่นักการภารโรง/

พนักงานรักษาความปลอดภัย จัดท าสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏว่าเป็นผู้

ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มอี านาจในการจา้ง 

อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผูร้ับจ้างทราบล่วงหน้า 

     ประกาศ    ณ   วันที่   9  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕61 

 

 

                                   ( นายชิงชัย     ทิพย์มณฑา ) 

                                      ผูอ้ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 

 

 



ปฏิทนิการด าเนนิการคัดเลอืกลูกจ้างชั่วคราว 

(นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภยั) 

ตามประกาศโรงเรียนประชารฐัธรรมคุณที่ 04/2561  ลงวันท่ี  9 เมษายน  ๒๕61 

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

  9 เมษายน ๒๕6๑    ประกาศรับสมัคร 

10- 20 เมษายน 256๑    รับสมัคร 

2๓ เมษายน 256๑    ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลอืก 

26 เมษายน 256๑    สอบปฏิบัติ (09.00 น. -12.00 น.) 

26 เมษายน 256๑    สอบสัมภาษณ์ และพจิารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

      (13.00 น. เป็นต้นไป) 

๓๐ เมษายน 256๑    ประกาศผลการคัดเลือก 

1 พฤษภาคม 256๑    รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

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

 

 


