
 

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา ต าแหน่ง  นักการภารโรง 

***************** 

 ด้วย  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต ำบลธงชัย  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1  มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือก  บุคคล
เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ปฏิบัติหน้ำที่นักกำรภำรโรง  ดังนั้น  อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนมำก ที่ ศธ 04008 / 3876 ลงวันที่  15  มีนำคม  2557  และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 25 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎำคม 2546 เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติ
รำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติกำรบริหำรงำนบุคคล : ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2547 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
ปฏิบัติหน้ำที่นักกำรภำรโรง  ดังนี้ 

 1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
     (อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 7,000 บำท) 
      1.1  นักกำรภำรโรง   จ ำนวน      2 อัตรำ 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของ 
      ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 
      2.2  วุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่  6 หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
      2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ  สำมเณร  หรือนักบวช 
      2.4  ไม่ด ำรงต ำแหน่งก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล 
    สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      2.5  เพศชำย  อำยุตั้งแต่  20  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  40  ปีบริบูรณ์ 
      2.6  มีควำมรู้ด้ำนช่ำงปูน ช่ำงไม้ ช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ำ งำนเหล็ก  กำรจัดสวนและสำมำรถซ่อมบ ำรุง 

  เครื่องมือช่ำงได้  จะได้รับพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย   

  เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต ำบลธงชัย  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่   
  3  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  10  ธันวาคม  2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      3.2  ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

 

 



 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
      4.1  ใบแสดงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ   
      4.2  บัตรประจ ำตัวประชำชน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ       

 4.3  ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.4  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.5  ใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ (ถ้ำมี) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.6  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ใส่ชุดสุภำพ 

  ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  ขนำด  1  นิ้ว      จ ำนวน  1  รูป 
      4.7  ใบรับรองแพทย์โดยโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
    และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม  ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
    (1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
    (2)  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (3)  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
    (4)  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
    (5)  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
          ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมท่ี  ก.พ. ก ำหนด 
      4.8  ใบกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสำรที่ประกอบกำรรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้อง 
    มีหนังสือรับรองจำกนำยทะเบียนของที่ว่ำกำรอ ำเภอเป็นผู้รับรองว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
      4.9  ใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ 

 5.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
      จะด ำเนนิกำรสอบคัดเลือกโดยกำร สอบปฏิบัติตำมสำขำวิชำและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่          
12  ธันวาคม  2561  เริ่มตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
      5.1  สอบปฏิบัติงำน 
      5.2  สอบสัมภำษณ์และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
   -  ห้องทำนตะวัน  อำคำร  1  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (111) ตั้งแต่เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไป 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
      จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก  ในวันที่  13  ธันวาคม  2561  ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทรำบว่ำ 

 6.1  บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันใน 
     ต ำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็น 
     อันยกเลิก 

 6.2  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ขอให้ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับกำรคัดเลือก  ไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำร 
     ท ำสัญญำจ้ำงในวันที่  14  ธันวำคม  เวลำ 08.30 น.  ณ  ห้องส ำนักงำน  
     อำคำร  1  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
 6.3  เริ่มปฏิบัติงำนในศุกร์ที่  14  ธันวำคม  2561 
 
 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   ประกำศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2561 
  
              (นำยวีระ  ใจแสน) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 


