
 
 

ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
   เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

--------------------------------- 
    ด้วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติงานต าแหน่งนักการภารโรง  ดังนั้น อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ปฏิบัติงานต าแหน่ง
นักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร      
          รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานต าแหน่งนักการภารโรง  จ านวน ๑ อัตรา  
อัตราค่าจ้าง   เดือนละ  ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)  

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่ด ารง
ต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน หรือแพทย์ประจ าต าบล   สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
2.1  ผู้ท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนธัญญ

สิทธิศิลป์   อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันท่ี  16 - 24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      เว้นวันหยุดราชการ    

2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๓.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือ

บัตร พร้อมส าเนา  ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  ๑  ฉบับ 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
3.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน 

จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็น
บุคคลคนเดียวกัน  

     ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
         ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  ท่ี
โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 



๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์  (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   

         ๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
            จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี  4 มกราคม พ.ศ. 2564  ท่ีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 

            วัน  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4  
09.๐๐ น.  -  ๑2.๐๐ น. 
 

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 
๕๐ 

รวม ๑๐๐ 

๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
๗.๑ ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๖๐ ในกรณี ท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการทดสอบการ
ปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)  โดย
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๗.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุด ลงมา ภายในวันท่ี 5 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

      (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
      (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
      (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
๘.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการ

ภารโรง   ตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้
ถือประกาศขึ้นบัญชี  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

๘.๒  การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง   
จัดท าสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

๘.๓  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้ว
จึงท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

๘.๔  ผู้ได้รับการจ้างสามารถอยู่เวรยามในเวลากลางคืนได้ 

      ประกาศ    ณ   วันท่ี   16  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3   

                                                 

                               ( นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์    
  เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

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

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    ๑. การทดสอบ 
 ๑.๑ ทดสอบงานช่างท่ัวไป  เช่น  งานช่างไม้  ช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างประปา  เป็นต้น 
 ๑.๒ ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง 
 ๑.๓ การสัมภาษณ์  ความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตของงานท่ีต้องปฏิบัติ  

    ๒. การเตรียมเครื่องมือ 
 ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมเครื่องมือไว้ให้ 

   ๓. ระยะเวลาในการทดสอบ 
 ทดสอบงานช่างท่ัวไป  ต้ังแต่  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 

 


