
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านทัพหลวง 

   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง 
--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนบ้านทัพหลวง มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖ ส่ัง  ณ วันท่ี   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบั ติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
                    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งนักการภารโรง จ านวน  ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  
เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
๑.๑  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   ๑.๒  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
   ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
   ๑.๔  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๕  เพศชาย   อายุต้ังแต่  ๒๕   ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๑.๖  มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบ ารุง

เครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

 
 
 



๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
 ๒ .๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ ขอรับ เอกสารและยื่น ใบสมัครได้ ท่ี               

โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๕ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
  ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร 

พร้อมส าเนา  ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
๓.๕ ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน  

จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์     

๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 
ทดสอบความรู้ท่ัวไป 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวม ๒๐๐ 
 



๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
          ๗.๑   ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  

ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏิบัติงาน 
มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

          ๗.๒   จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน 
รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
             (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
            (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภาร

โรงเรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘ .๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญา
จ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้  
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า 

๘.๓  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึง
ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  ๑ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
            ว่าท่ีร้อยตรี 

                               ( นริศ  สุ่นศรีเมือง ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นทัพหลวง 

 
 

โทร. ๐๘๗-๐๔๐-๔๐๖๔ (ผอ.)   
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  

………………………………………….. 

        เขียนท่ี……………………………………….. 
วันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง  โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้วเรียบร้อย
แล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาท้ังด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
          และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๒  รูป 
  (   )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู้สมัคร 
               (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบ้ืองต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

                 (ลงช่ือ)..................................................เจ้าหน้าท่ีผู้สมัคร 
                                      (..................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  น้ิว 


