
 
ประกาศโรงเรยีนบ้านบางเจรญิ 

   เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตัหิน้าทีน่ักการภารโรง 
--------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนบ้านบางเจริญ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง  อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั ่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั ่วคราวที ่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
รายเดือน ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และขอบข่ายลักษณะงาน 
  ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
    ๑.๒ รายละเอียดการจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือน ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เว้นเดือนเมษายน 
๒๕๖๔) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง 
  ๑.๓ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑) ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
    ๒) การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน 
    ๓) การปรับปรุง ตกแต่งอาคารและบริเวณโรงเรียน 
    ๔) การรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 
    ๕) การให้บริการแก่คณะครู 
 
 ๒. คุณสมบัตทิัว่ไปและคุณสมบตัิเฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของผู้มสีทิธิส์มัครเขา้การคัดเลอืกลกูจา้งชัว่คราว
ทุกตำแหน่งตามประกาศคดัเลอืก 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันสมัคร 
   ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 



   ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๘) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๙) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   ๑๐) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ๑๑) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    ๑) มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
    ๒) เพศชาย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร 
    ๓) มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟ ขั้นพ้ืนฐาน การปลูกต้นไม้ ดูแล
รักษา ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้สวยงาม ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน 
    ๔) สามารถหาผู้ค้ำประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือระดับชำนาญการได้
ในวันทำสัญญาจ้าง 
 
 ๓. การรบัสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร   
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 
ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ เวลา 08.30–1๖.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                    ๑) ใบสมัคร (ตามแนบท้ายประกาศ) 
              ๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน            
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน) จำนวน ๒ รูป 
                  ๓) หลักฐานแสดงการจบการศึกษา หรือเอกสารอื ่นใดที ่แสดงให้เห็นว่าจบการศึกษา เช่น 
ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง 
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
                   ๔) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
                   ๕) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
                  ๖) ใบ สด. 9 (เฉพาะผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คัดเลือกทหาร)     
                  ๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการ
ตรวจร่างกาย ถึงวันที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
    8) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 
    3.3. เงื่อนไขในการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสาร   
อันเป็นเท็จ โรงเรียนบ้านบางเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะไม่
พิจารณาจ้างตามประกาศหรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้



  4. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการสอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนบ้านบางเจริญจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง 
นักการภารโรง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔                
ณ  โรงเรียนบ้านบางเจริญ และทางเว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://www.facebook.com/bcr.ac.th 
 
  5.  หลกัสตูรและวธิกีารคดัเลอืก 
  โรงเรียนบ้านบางเจริญจะดำเนินการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ แบ่งเป็น  
    ๑) ภาค ก สอบปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน 
    ๒) ภาค ข สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
  สำหรับการสอบภาคปฏิบัติทางโรงเรียนจะเป็นผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการทดสอบให้
ผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกคน 
 
  6. เกณฑก์ารตดัสนิ 
    ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน  ภาค ก 
สอบปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และภาค ข สอบสัมภาษณ์ คะแนนไมต่่ำกว่าร้อยละ ๖๐  
    ๖.๒ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
    ๖.๓ ผู ้ที ่ม ีผลการประเมินภาค ก และภาค ข รวมกันมากกว่าเป็นผู ้อยู ่ในลำดับที ่สูงกว่า            
ถ้าคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน     
การประเมิน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
    ๖.๔ กรณีไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อ ๖.๑ ให้ประกาศยกเลิกการสอบในครั้งนั้นและ
ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกใหม่จนกว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  
    ๖.๕ การตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 
   7. การประกาศรายชือ่และการขึน้บญัชรีายชือ่ผูผ้า่นการสอบคดัเลอืก 
    โรงเรียนบ้านบางเจริญจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบภายใน
วันที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔  ณ  โรงเรียนบ้านบางเจริญ และทางเว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ 
https://www.facebook.com/bcr.ac.th 
 
  8. การขึน้บัญชผีูไ้ดร้บัการคัดเลอืก 
                  โรงเรียนบ้านบางเจริญจะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี 
 
  9. การเรยีกตวัผูผ้า่นการคัดเลอืกและการจัดทำสัญญาจ้าง 
    ๙.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
การเรียกตัว ผู้มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งตามประกาศ คือผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 
         ๙.2 การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่างจะเรียกตัวเรียงตามลำดับที่โดยทางโทรศัพท์และ
การส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  
 



       ๑๐. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
                    ๑๐.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
                    ๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาที่กำหนด 
                    ๑.๐๓ ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามกำหนด 
                    ๑๐.๔ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                    (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับผู้สมัคร......... 

 
ใบสมัครคดัเลอืกบุคคลเพือ่จา้งเปน็ลกูจ้างชัว่คราวปฏบิตัหินา้ทีน่ักการภารโรง 

  โรงเรยีนบา้นบางเจริญ สงักดั สพป.ปข.๑ 
สมัครระหวา่งวนัที ่๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.256๔ – ๑๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. 256๔   

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

สว่นที ่๑ ขอ้มลูสว่นตวั 
 ชื่อ......................................................... นามสกุล..................................................... 
 เกิดวันที่......... เดือน................................ พ.ศ. ............ อายุ ...........ปี ...........เดือน 

 เลขประจำตัวประชาชน              
 สัญชาติ.................... เชื้อชาติ...................... ศาสนา.................... กรุ๊ปเลือด............. 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ............. หมู่............... ตำบล............................ อำเภอ........................... 
จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
 ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน  ที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่อื่น ๆ (ระบุ) บ้านเลขท่ี ............ หมู.่........... 
ตำบล............................ อำเภอ........................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ 
 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  เบอร์ท่ี ๑ ....................................................................... 
    เบอร์ท่ี ๒ (ถ้ามี) ............................................................. 
 สถานะภาพ  โสด  สมรส  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  คู่สมรสเสียชีวิต 
 บุคคลอ้างอิง ชื่อ..................................................นามสกุล......................... ............................. 
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................ ความสัมพันธ์ ............................ 
 

สว่นที ่๒ การรบัรองตนเอง (ให้ทำเครือ่งหมาย / เพือ่รบัรองในชอ่ง  ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
   มีสัญชาติไทย 
   อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันสมัคร 
   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 



  มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  มีผู้ค้ำประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือระดับชำนาญการในวันทำสัญญาจ้าง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร
ทั้งรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามหากพบภายหลังว่า การรายงานข้อมูลเอกสารเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณา
จ้างตามประกาศหรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี และข้าพเจ้าจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
 
           ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
          (.............................................................) 
                                                      ............/................./................ 
 
สว่นที ่๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจา้หนา้ที ่(ใหท้ำเครือ่งหมาย / เพือ่รบัรองในชอ่ง  ) 
 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครได้แนบ 
            รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และ
ถ่ายครั้งเดียวกัน) จำนวน ๒ รูป 
            หลักฐานแสดงการจบการศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าจบการศึกษา แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
            ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
            บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
            ใบ สด. 9 (เฉพาะผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คัดเลือกทหาร)     
            ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจ
ร่างกาย ถึงวันที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
        หลักฐานอื่นๆ ระบุ ....................................................................................................................  
 

           ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
          (.............................................................) 
                                                      ............/................./................ 
 
สว่นที ่๔ เสนอเพือ่อนมุัตแิละประกาศรายชือ่เปน็ผูม้สีิทธเิขา้รับการคดัเลอืก 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 
        ใบสมัครและเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 
        เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
       ลงชื่อ 
                          (นางสาวอุษา เดชวัน) 
                      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
        ทราบ 
        อนุมัตเิป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 
       ลงชื่อ 
                          (นายอรรถพล บัวทอง) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 

 


