
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
เร่ือง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 

--------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง   ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  1763 / 2556 ส่ัง  ณ วันท่ี   29  พฤศจิกายน  2556  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีนักการ     
ภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง จำนวน  1  อัตรา          
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000   บาท  

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
1.1  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

พ.ศ. 2537 
1.2  ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา    
1.3  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
1.4  ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.5  เพศชาย  อายุต้ังแต่ 18   ปีข้ึนไป 
1.6  มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา  การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้ 

จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ขอบข่ายภารกิจงานของตำแหน่งนักการภารโรง 

1.1 ปัดกวาด และทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน 
1.2  ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริเวณต่างๆ ท่ีได้รีบมอบหมายให้สดช่ืนสวยงาม 
1.3 ดูแล รักษาความปลอดภัย อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไปท่ีเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
1.4 อยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.5 บริการอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือครู และนักเรียน ตามความเหมาะสมและตามโอกาส 

อันควร 
1.6 ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้

ตามสภาพและความเหมาะสม 



1.7 ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้สอนมอบหมายตาม
ความเหมาะสมกับหน้าท่ี 

1.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ท่ี              

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร             
ระหว่างวนัท่ี 7 – 12  มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ตามวันและเวลาราชการ  

2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

3.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ 
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ 
3.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อม

สำเนา  ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน  1  ฉบับ 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี  และเป็นรูป

ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  2  รูป 
3.5 ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารท่ีประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง       

มีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของท่ีว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน               

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
                   การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  13 มีนาคม  2566      
ณ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร              

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์                                                                           

      5.1 ทดสอบงานช่างท่ัวไป  เช่น  งานช่างไม้  ช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างประปา  เป็นต้น 

      5.2 ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง 

      5.3 การสัมภาษณ์  ความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตของงานท่ีต้องปฏิบัติ 

      5.4 การติดต่อ  ประสานงานภายในโรงเรียนและชุมชน 

6.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
 จะดำเนินการคัดเลือกในวันท่ี  14  มีนาคม  2566   ต้ังแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป                 
ท่ี โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 7.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

7.1    ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50          
ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการ  ทดสอบการ
ปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ  สุ่ม (จับสลาก)       
โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 



7.2    จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  7.1 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา  ภายในวันท่ี  15  มีนาคม 2566  พร้อมทำสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
             (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
            (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

         8.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
8.1    จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงเรียง

ตามลำดับท่ีได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง 

8.2    การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง                 
จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม     
ท่ีกำหนด หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง      
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

8.3    เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึงทำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

     ประกาศ    ณ   วันท่ี   7   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2566 

 

 
                                                            ( ลงช่ือ )                          
                                                                        (นายทินกฤต แซ่ตั้ง) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง 

          โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

                ………………………………………….. 

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

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ตำบล................................อำเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ     โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน  1   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาท้ังด้านหน้าและด้านหลัง   จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
            และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จำนวน  2  รูป 

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

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

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 



ปฏิทินการสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 ( อัตราเงินเดือน   9,000   บาท ) 
 

วัน /เวลา รายละเอียด สถานที ่
7 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
7 – 12 มีนาคม 2566 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
(ในวันและเวลาราชการ) 

รับสมัคร โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

13 มีนาคม 2566 
เวลา  16.30  น.  เป็นต้นไป 

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

14 มีนาคม 2566 
09.00 น.  -  12.00  น. 
 

 
 สอบสัมภาษณ์ ( 50  คะแนน ) 
 ทดสอบการปฏิบัติงาน ( 50  คะแนน ) 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

15 มีนาคม 2566 
ต้ังแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป    

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

16 มีนาคม 2566 ดำเนินการส่ังจ้าง จัดทำสัญญาจ้าง โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
16 มีนาคม 2566 ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์  077-551134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


