ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักการภารโรง
**************************
ด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ตลาด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 จะ
ดาเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตาแหน่ง นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามความในหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลื อกลูกจ้างชั่ว คราว ตาแหน่ ง นั กการภารโรง โรงเรียนบ้านท่าตลาด สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และขอบข่ายลักษณะงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าตลาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
1.1.1 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดโรงเรียน ทาความสะอาดบริเวณสถานที่ และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ทาความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องน้า ห้องส้วม นอนเฝ้าสถานที่ราชการตอนกลางคืน
(2) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 อัตราว่าง ตาแหน่งนักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
1.1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน (หักเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5)
1.1.4 ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2. คุณสมบั ติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งของผู้ มีสิ ทธิ์สมัครเข้าการคัดเลื อกลูกจ้างชั่วคราวทุก
ตาแหน่งตามประกาศคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10.ไม่เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 ตาแหน่ง นักการภารโรง
(1) มีวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การปลูกต้นไม้ ดูแล
รักษา ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้สวยงาม ทาความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณ
โรงเรียน
(3) เพศชาย
(4) สามารถหาผู้ค้าประกันสัญญา ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ 5 หรือระดับชานาญการ
ได้ในวันทาสัญญาจ้าง
3 การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียน
บ้านท่าตลาด ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 –
15.30 น. (ในเวลาราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน) จานวน 3 รูป
(3) หลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนหรือเทียบเท่า โดยได้รับอนุมัติ
สภาของสถาบันการศึกษานั้นๆ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบ สด. 9 (เอกสารแสดงการตรวจเลือกทหาร) (เพศชาย)
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจ
ร่างกาย ถึงวันที่รับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
(8) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส พร้อมสาเนา
3.3. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบั ติตรงตาม ประกาศรั บ สมัครจริง และจะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมั ครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือรายงานข้อมูลเอกสารอันเป็นเท็จ
โรงเรียนบ้านท่าตลาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ
หรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าตลาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
นักการภารโรง และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ โรงเรียนบ้านท่าตลาด
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
5.1 ตาแหน่ง นักการภารโรง
จะดาเนินการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่ง เช่น ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามกาหนดการดังนี้
- ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ประเมินความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ สถานที่ โรงเรียนบ้านท่าตลาด
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถือ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ คะแนนในการประเมิ น ความรู้
เฉพาะตาแหน่ง คะแนนสัมภาษณ์ แต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้เฉพาะตาแหน่ง สัมภาษณ์ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ความรู้เฉพาะตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
ในการประเมิน ความรู้เฉพาะตาแหน่ง เท่ากั นอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การตัดสินของ
กรรมการถือว่าสิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าตลาด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ภายใน
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าตลาด
8. การขึน้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าตลาด จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน 2 ปี
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
1. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว ผู้มี
สิทธิได้รับการจ้าง ในตาแหน่งตามประกาศ ดังต่อไปนี้
1.1 ตาแหน่ง นักการภารโรง เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับที่ 1
2. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตาแหน่งว่างจะเรียกตัวเรียงตามลาดับที่โดยวิธีส่ งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน
3. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
3.2 ผู้นั้นไม่มารายตัวตามวันเวลาที่กาหนด
3.3 ผู้นั้นไม่อาจมาทาสัญญาจ้างตามกาหนด
3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าตลาด จะ
ยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาด

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งนักการภารโรง
ปฏิบัติงานใน โรงเรียนบ้านท่าตลาด
.........................................
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
๒. วันรับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๔. สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
๕. ประกาศผลการคัดเลือก
๖. รายงานตัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 18 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30 น. – ๑5.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง เลขประจาตัวสอบ...............
โรงเรียนบ้านท่าตลาด
-------------------------------------------------------------.............................
๑. ชื่อ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….………………..
สัญชาติ ………………………….…… เชื้อชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..………………
๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ………………………..………… อาเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ………………………………..
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………….………………………………….
ออก ณ สานักงาน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..….
๕. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ตาบล ………………………………….……
อาเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทรศัพท์……………………
๖. สาเร็จการศึกษาชัน้ สูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ปี พ.ศ……………………
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ …………….……..…….. ……………............................…………………………………………
มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ……………………………………………………………………………………………………….
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 รูปถ่าย ขนาด ๑×1.5 นิ้ว จานวน ๓ รูป  สาเนาวุฒิการศึกษา
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ทาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบผ่านการตรวจเลือกทหาร (สด.9)
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ (โปรดระบุถา้ มี).............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนีถ้ ูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง

………………………………………
(……….……………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
มีคุณสมบัติครบ
………………………………………
(………………..……………………)

