
 

 

 

     ประกาศโรงเรียนบา้นหนองหวัหมู 

      เรือง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพือจา้งเป็นลูกจา้งชวัคราวปฏิบติัหนา้ทีนกัการภารโรง 

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

  ดว้ยโรงเรียนบา้นหนองหวัหมู อาํเภอหนองกี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์

เขต 3 มีความประสงคจ์ะดาํเนินการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพือจา้งเป็นลูกจา้งชวัคราวปฏิบติัหนา้ทีนกัการ

ภารโรง ตามหนงัสือสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ที ศธ 04084/2083 ลงวนัที 23 

พฤษภาคม 2561ดงันนัจึงอาศยัความตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  ด่วนทีสุด   

ที ศธ 04009/ว4562 ลงวนัที 24 กรกฎาคม 2560 และคาํสังสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน     

ที 1120/2560 สัง ณ วนัที 24 กรกฎาคม 2560 เรืองการมอบอาํนาจเกียวกบัลูกจา้งชวัคราว ตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการสรรหาลูกจา้งชวัคราวทีจา้งจากเงินงบประมาณรายจา่ย สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขนัพืนฐาน พ.ศ.2560 อา้งถึงหนงัสือสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ที ศธ 

04084/3492 ลงวนัที 1 สิงหาคม 2560 เรืองแนวทางการสรรหาและบริหารอตัรากาํลงัพนกังานราชการและ

ลูกจา้งชวัคราว โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพอืจา้งเป็นลูกจา้งชวัคราวรายเดือน 

ปฏิบติัหนา้ทีนกัการภารโรง โดยมีรายละเอียดดงันี 

ตําแหน่งทรัีบสมัคร 

  รับสมคัรเพือจา้งเป็นลูกจา้งชวัคราว ตาํแหน่งนกัการภารโรง จาํนวน 1 อตัรา อตัราค่าจา้งเดือนละ 

9,000 บาท (เกา้พนับาทถว้น) 

 1.คุณสมบัติผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

   1.1 คุณสมบตัิทวัไป 

   1.1.1 มีสัญชาติไทย 

    1.1.2 มีอายไุม่ตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย 

    1.1.3 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

    1.1.4 ไม่เคยเป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ไม่ไร้

ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ



ขา้ราชการพลเรือน 

    1.1.5 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

    1.1.6 ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกเพราะการกระทาํ

ผดิทางอาญาเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู ้

บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนทีรังเกียจของสังคม 

    1.1.7 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ 

รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอืนของรัฐ 

   1.2 คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

    1.2.1 ไดรั้บวุฒิทางการศึกษาไม่ตาํกวา่ชนัประถมศึกษาปีที 4 หรือเทียบเท่าไดไ้ม่

ตาํกวา่นี 

    1.2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวช 

    1.2.3 มีความรู้ทางดา้นช่างปูน ช่างไม ้ช่างไฟฟ้า ช่างประปา การจดัสวนและ

สามารถซ่อมบาํรุงเครืองช่างต่างๆ ได ้

2. วนั เวลา และสถานทรัีบสมัคร 

   2.1 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก ใหข้อรับเอกสารและยนืใบสมคัรไดที้โรงเรียน

บา้นหนองหวัหมู ตาํบลทุ่งกระเต็น อาํเภอหนองกี จงัหวดับุรีรัมย ์ระหวา่งวนัที 30 พฤษภาคม 2561 – 7 

มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ในเวลาราชการ 

   2.2 ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือชือในใบสมคัรต่อเจา้หนา้ทีทีรับสมคัร 

3. เอกสารทจีะต้องนํามายืนในวนัรับสมัครคัดเลือก 

   3.1 ใบแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา พร้อมสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

   3.2 ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

   3.3 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอืนใดทีทางราชการออกใหซึ้งติดรูปถ่ายของผูถื้อ

บตัร พร้อมสาํเนา ทงัดา้นหนา้และดา้นหลงั จาํนวน 1 ฉบบั 

   3.4 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมาก ไม่สวมแวน่ตาดาํขนาด 1X1.5นวั ซึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

และเป็นรูปถ่ายครังเดียวกนั จาํนวน 1  รูป 

          /3.5 ใบรับรองแพทย.์..... 



   3.5 ใบรับรองแพทย ์ไม่เกิน 1 เดือน นบัจนถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย 

   3.6 หลกัฐานอืนๆ เช่น หนงัสือสาํคญัการเปลียนชือ ชือสกุล สาํเนาทะเบียนสมรส(ถา้มี) 

4.การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

   การประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู จะประกาศ

รายชือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกและสถานทีคดัเลือก ภายในวนัที 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบา้นหนอง

หวัหมู และทางเวบ็ไซต ์WWW.brm3.go.th ของสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  

5.หลกัสูตรและวธีิการคัดเลือก 

   โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จะทาํ

การคดัเลือกโดยการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิและการสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ในวนัที 

14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ตามตารางการคดัเลือก ดงันี 

 

วนั/เวลา วชิาทสีอบ คะแนนเต็ม 

วนัที 14 มิถุนายน 2561 

09.00 น. – 10.00 น. 

10.30 น. – 11.30 น. 

13.00 น. – 13.30 น. 

13.45 น. – 14.15 น. 

14.30 น. – 15.00 น. 

15.00 น. – 16.00 น. 

 

สอบวิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์ 

สอบภาคปฏิบติังานไม ้

สอบภาคปฏิบติังานไฟฟ้า 

สอบภาคปฏิบติังานเชือม 

สอบภาคปฏิบติังานปูน 

สอบสัมภาษณ์ 

 

50 

25 

25 

25 

25 

50 

 รวม 200 

 

6.เกณฑ์การตัดสินการขึนบัญชีและการยกเลกิบัญชี 

   6.1 ผูที้ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนทีสอบคดัเลือกไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 

ในกรณีทีผูไ้ดค้ะแนนรวมกนัเท่ากนั จะจดัลาํดบัทีโดยใหผู้ที้ไดค้ะแนนผลการทอสอบภาคทฤษฎีมากกวา่อยู่

ในลาํดบัทีดีกวา่ หากคะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชผ้ลการทดสอบภาคปฏิบติัรวมกนัมากกวา่อยูใ่นลาํดบัทีดีกวา่ 

หากคะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชผ้ลการทดสอบสัมภาษณ์มากกวา่อยูใ่นลาํดบัทีดีกวา่ หากคะแนนยงัเท่ากนัใหผู้ ้

          /ทีไดรั้บหมายเลข................. 



ทีไดรั้บหมายเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัทีสูงกวา่ 

   6.2 จะประกาศรายชือผูที้ไดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ 6.1 โดยเรียงลาํดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวม

สูงสุดลงมา ภายในวนัที 15 มิถุนายน 2561 พร้อมทาํสัญญา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูก

ยกเลิกการขึนบญัชีในกรณีใดกรณีหนึงดงันี 

    (1) ผูน้นัไดรั้บการจา้งตามตาํแหน่งทีไดรั้บการคดัเลือกไปแลว้ 

    (2) ผูน้นัสละสิทธิในการรับการวา่จา้ง 

    (3) ผูน้นัไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามกาํหนดเวลา 

    (4) ผูน้นัไม่สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ทีตามกาํหนดเวลาทีรับการวา่จา้งได ้

7.การจ้างและเงือนไขการจ้าง 

   7.1 จะดาํเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพอืจา้งเป็นลูกจา้งชวัคราวปฏิบติัหนา้ทีนกัการ

ภารโรงตามลาํดบัทีไดรั้บการคดัเลือก สําหรับการเรียกตวัผูไ้ดรั้บการคดัเลือกมารับการจา้งครังแรกใหถื้อ

ประกาศขึนบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นการเรียกตวัมาทาํสัญญาจา้ง 

   7.2 การจา้งตามขอ้ 7.1 ไม่มีขอ้ผกูพนัต่อเนืองทีจะนาํไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลียน

สถานภาพเป็นลูกจา้งประจาํ/พนกังานราชการหรือราชการ ผูไ้ดรั้บการจา้งตาํแหน่งนกัการภารโรง จดัทาํ

สัญญาจา้งในกรณีระหวา่งปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามทีกาํหนด หรือมี

ความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ีอาํนาจในการจา้ง อาจสงัเลิกจา้ง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บ

จา้งทราบ 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทวักนั 

  ประกาศ ณ วนัที 2  พฤษภาคม 2561 

 

      ( นายสมชาย มนุษยช์าติ ) 

        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองหวัหมู 

   

 

   

 



 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวปฏิบัติหน้าทนัีกการภารโรง 

วนั เดือน ปี รายละเอยีด 

วนัที 2  พฤษภาคม 2561  ประกาศรับสมคัร 

วนัที 30 พฤษภาคม 2561 – 7 มิถุนายน 2561 รับสมคัร(เวน้วนัหยดุราชการ) 

วนัที 11 มิถุนายน 2561 ประกาศผูมี้สิทธิสอบคดัเลือก 

วนัที 14 มิถุนายน 2561 สอบภาคทฤษฎี,ภาคปฏิบติัและสอบสัมภาษณ์ 

วนัที 15 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

วนัที 15 มิถุนายน 2561 รายงานตวัเพอืปฏิบติัราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


