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ประกาศโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว(พนักงานรักษาความสะอาด) 

 

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

    ดวย โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ  มคีวามประสงคจะดําเนนิการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจางเปน

ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาที่พนักงานรักษาความสะอาด   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และ

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 

เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราวและหลักเกณฑและหลักเกณฑวิธีปฏิบัติการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗                  

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหนาที่พนักงานรักษาความสะอาด                 

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

ตําแหนงท่ีรับสมัคร      

             รับสมัครเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว   

 - พนักงานรักษาความสะอาด   จํานวน 2  อัตรา  อัตราคาจาง  เดอืนละ  ๖,3๐๐ บาท          

๑. คุณสมบัตผิูสมัครเขารับการคัดเลอืก     

๑.๑    มีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   ๑.๒   ไดรับวุฒิทางการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  ( ตามหลักสูตรประถมศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรอืเทยีบไดไมต่ํากวานี้  

   ๑.๕    เพศหญงิ   อายุตัง้แต  ๒๐   ปบรบิูรณขึ้นไป ไมเกนิ  50  ป 

   1.6  ไมเปนผูทุพพลภาพที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือฟนเฟอน ไม

สมประกอบ  หรอืเปนโรคตดิตอรายแรง 

   1.7   สามารถอุทิศเวลา  เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหนาที่นอกเหนือจากงานหลัก เชน มาเชา

หรือกลับเย็นเปนบางครั้ง อยูเวรวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัติฤกษ หรือทํางานพิเศษตาง ๆ ที่

ไดรับมอบหมาย 

 



๒.  วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร      

 ๒.๑ ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครไดที่               

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อําเภองาว   จังหวัดลําปาง  ระหวางวันที่ 22  มีนาคม 2560 -   

20  เมษายน 2560 ตามวันและเวลาราชการ  

๒.๒  ผูสมัครตองลงลายมอืช่ือในใบสมัครตอเจาหนาที่รับสมัคร 

๓.  เอกสารท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลอืก   

  ๓.๑ ใบแสดงคุณวฒุทิางการศกึษา พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒  ทะเบยีนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ซึ่งติดรูปถายของผูถือ

บัตร  พรอมสําเนา  จํานวน ๑  ฉบับ 

๓.๔  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถายไมเกิน  

       ๖ เดอืนและเปนรูปถายครัง้เดยีวกัน จํานวน  ๒  รูป 

๓.๕  ในกรณช่ืีอ – ช่ือสกุล วันเดอืนปเกดิ ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน  

                             จะตองมหีนังสอืรับรองจากนายทะเบยีนของที่วาการอําเภอเปนผูรับรองวาเปนบุคคล 

                             คนเดยีวกัน 

 ๓.๖ ใบรับรองแพทย ไมเกนิ ๑ เดอืน                

๔.  การประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืก       

 การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืก ภายในวันที่  21 เมษายน 

              ๒๕60  ณ โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ   อําเภองาว   จังหวัดลําปาง   

๕.  หลักสูตรและวธิกีารคัดเลอืก  

 จะดําเนนิการคัดเลอืกโดยการทดสอบการปฏบิัตงิาน  และสอบสัมภาษณ     

๖.  วันเวลาและสถานท่ีคัดเลอืก     

 จะดําเนนิการคัดเลอืกในวันที่   25  เมษายน  2560   ที่โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ   

อําเภองาว   จังหวัดลําปาง  ตามตารางการคัดเลอืกดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 25  เมษายน 2560    

๐๙๐๐ น.  –  ๑2.๐๐  น. 

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป  

 

ทดสอบการปฏบิัตงิาน 

สอบสัมภาษณ 

 

5๐ 

5๐ 

รวม ๑๐๐ 



 

๗.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชแีละการยกเลกิบญัชกีารคัดเลอืก  

          ๗.๑   ผูที่ถอืวาเปนผูไดรับการคัดเลอืกจะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลอืกไมตํ่ากวารอยละ 

๕๐   ในกรณทีี่มผูีไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการทดสอบการ

ปฏบิัตงิานมากกวาอยูในลําดับที่ดกีวา หากยังคะแนนเทากันใหใชวธิกีารสุม(จับสลาก)โดย

คณะกรรมการที่โรงเรยีนแตงตัง้ 

         ๗.๒    จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลอืกตามขอ  ๗.๑ โดยเรยีงตามลําดับจากผูได

คะแนนรวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่  21  เมษายน 2560  พรอมทําสัญญาจาง ในวันที่ 1  

พฤษภาคม 2560 ผูไดรับการคัดเลอืกจะถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีในกรณใีดกรณหีนึ่ง ดังนี้ 

             (1)  ผูนัน้ไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลอืกไปแลว 

             (2)  ผูนัน้ขอสละสทิธิ์ในการจาง 

            (3)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

                ๘.  การจางและเง่ือนไขการจาง    

๘.๑   จะดําเนนิการจางผูไดรับการคัดเลอืกเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏบิัติหนาที่พนักงาน

รักษาความสะอาดเรยีงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลอืก สําหรับการเรยีกตัวผูไดรับการคัดเลอืกมา

รับการจางครัง้แรกใหถอืประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลอืกเปนการเรยีกตัวมาทําสัญญาจาง 

๘.๒    การจางตามขอ ๘.๑ ไมมขีอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรอืขาราชการ ผูไดรับการจางตําแหนงพนักงาน

รักษาความสะอาด  จัดทําสัญญาจางในกรณรีะหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู

ขาดคุณสมบัตติามที่กําหนด หรอืมคีวามรู  ความสามารถความประพฤต ิไมเหมาะสม  ผูมี

อํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 

 

     ประกาศ    ณ   วันที่   22   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 

 

                                   ( นายชิงชัย     ทพิยมณฑา ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 



ปฏทิินการดําเนนิการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว (พนักงานรักษาความสะอาด) 

ตามประกาศโรงเรยีนประชารฐัธรรมคุณท่ี 05/2560  ลงวันท่ี  22 มนีาคม  ๒๕60 

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

 

22  มนีาคม ๒๕60   ประกาศรับสมัคร 

22  มนีาคม – 20  เมษายน 2560 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 

21  เมษายน 2560   ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิ์สอบเขารับการคัดเลอืก (เวลา 10.00 น.) 

25  เมษายน 2560   สอบปฏบิัตงิาน (09.00 น. -12.00 น.) 

25  เมษายน 2560   สอบสัมภาษณ   (13.00  น. เปนตนไป) 

28  เมษายน 2560   ประกาศผลการคัดเลอืก ( เวลา 10.00 น.) 

1 พฤษภาคม 2560   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏบิัตงิาน 

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