
 

 

 

ประกาศโรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ ์
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกลกูจ้างชั่วคราว ตาํแหน่งพนกังานขบัรถ , นกัจัดการทัว่ไป , 

พนกังานบริการ (ช่างทั่วไป) , พนักงานบริการ (คนสวน) , พนกังานบริการ (พนักงานทาํความสะอาด) 
จากเงินนอกงบประมาณป ี2565 

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

 ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
จัดการศึกษานักเรียนประจําชายล้วน  มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง
พนักงานขับรถ , นักจัดการทั่วไป , พนักงานบริการ (ช่างทั่วไป) , พนักงานบริการ (คนสวน) , พนักงานบริการ 
(พนักงานทําความสะอาด) จากเงินนอกงบประมาณ  จํานวน 5 อัตรา  ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับลูกจ้างช่ัวคราว  ดังน้ี 

1. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ช่ือตําแหน่ง   
      1.1.1 พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา 
               อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30  

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565  
      1.1.2 นักจัดการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
               อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  12,000 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30  

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
      1.1.3 พนักงานบริการ (ช่างทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา 
               อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,600 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30  

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
      1.1.4 พนักงานบริการ  (คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา 
               อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30  

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
 

/1.1.5 พนักงานบรกิาร… 
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      1.1.5 พนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด) จํานวน 1 อัตรา 
               อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
               ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30  

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากร 
      ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
      -    พนักงานขับรถ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 55 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

- นักจัดการทั่วไป วุฒิ  ปวส. ขึ้นไป 
- พนักงานบริการ (ช่างทั่วไป)  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  
- พนักงานบริการ (คนสวน)  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  
- พนักงานบริการ (พนักงานทําความสะอาด)   วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 

       
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th หรือขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ต้ังแต่วันที่  21-26 ตุลาคม 2564  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-
16.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
4.1 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จํานวน 1 ฉบับ 
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน 1 ฉบับ 
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)   จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จํานวน 1 ฉบับ 

ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 
  4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 3 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)           

4.7  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน 1 ฉบับ 
                 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มี
สิทธ์ิคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะ
สําหรับผู้น้ัน   
 
 
 
 

/5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก… 
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5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ
คัดเลือกภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางเว็บไซต์ 
www.kc.ac.th 
 

6. หลกัเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  พิจารณา 

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 

7. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่  28  

ตุลาคม 2564   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอํานวยการ ช้ัน 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย 
 

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผู้ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลําดับจาก 

มากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 

9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  29 
ตุลาคม 2564  ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม  และทางเว็บไซต์ www.kc.ac.th 
 

10.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
จะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด  ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับต้ังแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 
     10.1 ผู้น้ันได้สั่งจ้างไปแล้ว 
     10.2 ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
     10.3 ผู้น้ันไม่ไปรายงานตัว เพ่ือรับจ้าง 
     10.4 ผู้น้ันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กําหนดได้ 
     10.5 ผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 

/11. การดําเนินการจัดจ้าง… 
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 11. การดําเนินการจัดจ้าง 
    11.1 การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาทําสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน โดยให้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ที่ต้องทราบประกาศรายช่ือ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
   - จัดหาผู้ค้ําประกันการปฏิบัติงานโดยต้องมาลงนามในเอกสารที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการระดับชํานาญการ ขึ้นไป ใน
วันที่มาทําสัญญาจ้างงาน 
        11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ
หน้าที่ตามตําแหน่งงาน หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไมไ่ด้รับการพิจารณา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  
     11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้น้ันจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ มิได้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 21  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
       
        (นายอรรฐพนธ์     ศรีโพธ์ิ) 
        ผู้อํานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ผู้ร่าง................................ 
ผู้พิมพ์.............................. 

            ผู้ตรวจ............................  
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ปฏทินิการดาํเนินการคดัเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่าํแหน่งพนกังานขบัรถ, นักจัดการทั่วไป,  
พนกังานบริการ (ช่างทั่วไป) , พนักงานบริการ (คนสวน) , พนกังานบริการ (พนักงานทาํความสะอาด) 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ลงวันที่ 21 เดือน ตลุาคม 2564 

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

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมคัร 21-26 ตุลาคม 2564  
2 รับสมัคร 21-26 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2564  
4 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2564  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  29 ตุลาคม 2564  
6 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง  30 ตุลาคม 2564  
7 เริ่มปฏิบัติงานและจัดส่งสญัญาจ้างให้ สพม.นครปฐม 1 พฤศจิกายน 2564  

 

 
 


