
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ ราชบุรี 
   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าทีน่ักการภารโรง 

--------------------------------- 
         ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก             
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จ านวน  1 อัตรา              
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
1.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2537 
1.2    จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป 
1.3    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
1.4    ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล   

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.5    เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 
1.6    มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบ ารุงวัสดุ

ครุภัณฑไ์ด้  
1.7   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   

2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      
2.1 ผู้ ป ร ะส งค์ จ ะสมั ค ร เ ข้ า รั บการคั ด เ ลื อก  ให้ ขอรั บ เ อกสารและยื่ น ใบสมั ค ร ได้ ที่              

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 08.๓0 – 16.๓0 น.  ตามวันและ
เวลาราชการ  

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 พร้อม

ส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ 



3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี  และเป็น
รูปถา่ยครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป 

3.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน  

3.6 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมส าเนา              

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๗  กันยายน  
๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์     

6.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
          7.  เกณฑ์การตัดสิน  

7.1    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50          
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการ
ปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม  (จับสลาก)          
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

7.2    จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  7.1 โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา  ภายในวันที่ ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท าสัญญา 

          8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
8.1    จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียง

ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง 

8.2    การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท า
สัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

8.3    เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

           ๙. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
      ๙.๑  รับผิดชอบงานประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑.๑   เปิด-ปิดประตูอาคาร และประตูโรงเรียน 
 ๙.๑.๒   ชักธงชาติขึ้น-ลงในวันหยุดราชการ และชักธงชาติลงในวันท าการ 
                ๙.๑.๓   ขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
 ๙.๑.๔   ขับรถรับ-ส่งพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกวันจันทร์ 
 ๙.๑.๕   ส่งหนังสือราชการ ขับรถรับ-ส่งครู/นักเรียน ในการประชุม อบรม แข่งขัน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 ๙.๑.๖   ดูและความสะอาดของรถยนต์ และรายงานความเสียหายหรือความผิดปกติของรถยนต์ 
 



 
 ๙.๑.๗   ท าความสะอาดพ้ืนทีห่น้าระเบียงอาคารเรียน ๑-๓ ทุกวันจันทร์ 
 ๙.๑.๘   ท าความสะอาดห้องน้ า 
 ๙.๑.๙   ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลสวน งานช่างซ่อมบ ารุง (ถ้ามี) 
 ๙.๑.๑๐ คัดแยกขยะท้ิง ทุกวัน 
   ๙.๒ เฝ้าระวังความปลอดภัยในยามวิกาล สอดส่องดูและความปลอดภัยของโรงเรียน หากเกิดเหตุและ
ความเสียหายให้รีบแจ้งครูเวร หัวหน้างานอาคารสถานที่ เพ่ือรายงานผู้บริหาร 
   ๙.๓ ช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๙.๔ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการอาคารสถานที่  
 

     ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๔  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                         

                  (นางสาวเขมิกา  จุฬารมย์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นกัการภารโรง 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

………………………………………….. 

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

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 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 ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
           และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  2  รูป 
  (    )  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                 (.....................................................) 
 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร   (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 

                 (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร 
                                    (........................................................) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 


