
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มีความ
ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   ดังนั้น 
จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1120 / 2560 เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1  สิงหาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  จ านวน  1  อัตรา    
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000   บาท 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราช 
1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
1.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. 

ก าหนด 
1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น 
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี 
1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้  
       กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
       หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิด 
1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
1.14 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ตามหลักสูตรประถมศึกษา  
    พ.ศ.   2521 ) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 



             2.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ ารับการคัด เลือก ให้ขอรับ เอกสารและยื่น ใบสมัครได้ที่               

โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม   อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่  7 สิงหาคม  –  
13 สิงหาคม 2561  เวลา  08.00 – 16.00  น.  ตามวันและเวลาราชการ  

2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

3.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  และ

เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป 
3.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี

หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน               

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที ่ 14 สิงหาคม 2561  
 ณ  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม   อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

5.  วิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์  

6.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะด าเนินการคัดเลือกในวัน 15 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
09.00 น. –12.00  น. 
13.00 น. – 15.00  น.  

 
ภาค ก ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์) 
 

 
50 
50 

 รวม 100 
 
              7.   เกณฑ์การตัดสิน  

  7.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่มีหมายเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
อันดับที่สูงกว่า (หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือกให้ตามล าดับผู้สมัคร) 
 7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 



              8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    

   8.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

       8.2 การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง จัดท าสัญญาจ้างใน
กรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ 
ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 
ล่วงหน้า 

   8.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  จึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

     ประกาศ    ณ   วันที่   7   สิงหาคม พ.ศ.  2561 

 
 

 
                        (นายไชยา   กรมแสง) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 
 

 

โทร. 0-843-507971 (ผอ.) 

 

 

 

 

 

  

 

 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม    อ าเภอคลองหาด    จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  1 

………………………………………….. 

                                             เขียนที…่………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ....................ปี   วัน/เดือน/ป ี เกิด....................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ........................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม    อ าเภอคลองหาด    จังหวัดสระแก้ว 
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่  6 เดือน 
            และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  2  รูป 
    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                   (...................................................) 
 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
   

(    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
   

(    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

                 (ลงชื่อ)............................................เจา้หน้าที่ผู้สมัคร 
                                 (..................................................) 
 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 x 1.5  น้ิว 


