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ประกาศโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 

โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
 

 ด้วยโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
นักการภารโรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
              1.1 ช่ือตำแหน่ง  นักการภารโรง  จำนวน 1 อัตรา 
              1.2 สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
              1.3 ขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
                    1) ปฏิบัติงานการบำรุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
              1.4 ค่าตอบแทน  9,000 บาท / เดือน 
              1.5 ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามบันทึกตกลงจ้าง ตั ้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันท่ี 24 
มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566  

          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
              2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
                   1) มีสัญชาติไทย 
  2) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
  3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจมีสัญชาติไทย 
  4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟืองไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5) ไม่เป็นผู้อยู ่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/10) ไม่เป็นผู้เคย... 
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                     10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
           11) ไม ่เป ็นผู ้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
           12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก 
              2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
                    1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  
                    2) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

          3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ท่ีโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม -  13 มกราคม 
2566 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (ในเวลาราชการ
เท่านั้น)   

          4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ฉบับจริงพร้อมสำเนา ดังนี้ 
              1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ                          จำนวน  3  รูป  
          ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน  1  ฉบับ 
     3) สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  1  ฉบับ 
     4) สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                   จำนวน 1  ฉบับ 
               5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและ         จำนวน  1  ฉบับ 
         แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
     6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล       จำนวน  1  ฉบับ 
         (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ถ้ามี 

 ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ  2 – 4 ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงช่ือกำกับทุกแผ่นไว้ด้วย 

          5. การยื่นใบสมัคร 

              5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
              5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต
จ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
             5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น 
             5.4 ในกรณีมีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

/6. การประกาศ... 
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           6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

               โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวนัท่ี 
16 มกราคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  

           7. วิธีการคัดเลือก 

               โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนน
เต็ม 50 คะแนน 

           8. วัน เวลา และวิธีการคัดเลือก 

               โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ สัมภาษณ์ ในวันที่ 18 
มกราคม 2566 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
           9. เกณฑ์การตัดสิน 
               ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

           10. การประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

                 10.1 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี 
16 มกราคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  
                10.2 การขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการคัดเลือก มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการ
คัดเลือก เป็นต้นไป เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
                10.3 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จะยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดออกจากบัญชผู้ี
ผ่านการคัดเลือก เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                        1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                        2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
                        3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                        4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
                        5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

    11. การรายงานตัวและจัดทำบันทึกตกลงจ้าง 
                11.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว จะดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากงบ

ดำเนินงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยเรียงตามลำดับท่ี
ประกาศผลการคัดเลือก สำหรับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก จะใช้ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิก
บัญชีเป็นการเรียกตัวมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  

                       กรณีการจ้างในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล ก่อนวัน
รายงานตัวไม่น้อยกว่า  10 วัน นับต้ังแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ        ใน
เอกสารการสมัคร ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ โรงเรียนคลองเคียนรัฐ
ราษฎร์รังสรรค์ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรทันที ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าดว้ย
เหตุใดๆ จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน 

                
/11.2 โรงเรียน... 
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        11.2 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  จะดำเนินการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 24 มกรคม 2566 
                11.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ ตามลำดับท่ีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
                11.4 ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันรายงานตัวและ

จัดทำบันทึกตกลงจ้าง ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
                11.5 การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยน

เป็นลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภายหลัง 
                11.6 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัครจะ

ไม่พิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรืออาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู ้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

                       ประกาศ ณ วันท่ี    4    มกราคม  พ.ศ. 2566 

 

 
(นายพาหน  ร่วมใจ) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 


