
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว

ตําแหนงนักการภารโรง

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประสงคจะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักการภารโรง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงและขอบขายภารกิจท่ีจะดําเนินการคัดเลือกดังนี้
๑.๑ ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักการภารโรง จํานวน ๔ อัตรา อัตราจางเดือนละ ๙,๐๐๐. บาท
๑.๒ ขอบขายภารกิจและหนาท่ีจะใหปฏิบัติ

ลักษณะงาน...รับ-สงหนังสือ เดินหนังสือในสํานักงานหรือโรงเรียนและนอกสถานท่ี
และปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีมิใชงานเก่ียวกับหนังสือหรืองานวิชาชีพ เปด-ปดสํานักงานหรือโรงเรียน ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานท่ีทําการ   และดูแลทรัพยสินของทางราชการมิใหสูญหาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ เปนเพศชายอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป  และไมเกิน ๖๐ ป (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
๒.๒ ผานการคัดเลือกการเกณฑทหารแลว
๒.๓ สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเทาข้ึนไป
๒.๔ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๒.๕ เปนผูผานการคัดเลือกโดยการประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหนงโดยการ

ทดสอบการปฏิบัติงานและสัมภาษณตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด
๓. วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัครเขารับการคัดเลือก

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ระหวางวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในวัน และเวลาราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ

แลวหรือจากสภาสถาบันนั้น ๆ  แลว ระเบียนแสดงผลการเรียนพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน

ท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
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๔.๕ รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๔.๖ ใบผานการคัดเลือกการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส (ถามี)
๔.๘ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกท่ีเปนลูกจางท่ีมีสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิม ตองมีหนังสือ

อนุญาตใหสมัครเขารับการคัดเลือกและยินยอมใหสั่งจางไดเม่ือไดรับการคัดเลือกและถึงลําดับท่ีไดรับการสั่งจาง
จากบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจในการสั่งจาง

๕. การย่ืนใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน

ในเขตจายของไปรษณียไวในใบสมัคร พรอมหมายเลขโทรศัพทบาน / ท่ีทํางาน / มือถือ หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู
ตองแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทราบทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู

๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร
๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ และท่ี ww.suphan๑.go.th

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยการสัมภาษณ

คะแนนเต็ม ( ๕๐ คะแนน )
๘. วัน เวลา และสถานท่ีคดัเลือก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดําเนินการคัดเลือก
ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

๙. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐

หากไดคะแนนเทากันใหผูสมัครท่ีไดคะแนนการทดสอบการปฏิบัติงานมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา
หากยังไดคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ท่ีดีกวา  หากยังไดคะแนนเทากันอีกใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา

๑๐. การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ  กลุมบริหารงานบุคคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และท่ี
www.suphan๑.go.th โดยประกาศเรียงตามลําดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยจะข้ึนบัญชี

ผูไดรับการคัดเลือกไวไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี
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๑๑. การสั่งจาง
๑๑.๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการสั่งจางตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
๑๑.๒ การสั่งจางครั้งแรกจะยึดถือประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนหนังสือ

เรียกตัวผูมีสิทธิ์ไดรับการสั่งจางใหมารายงานตัว   จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครเขารับการคัดเลือกท่ีตองรับทราบ
ประกาศข้ึนบัญชีผูไดการคัดเลือก

๑๑.๓ สําหรับการสั่งจางในโอกาสตอไป  จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก
ตามลําดับท่ีท่ีจะไดรับการสั่งจางเปนรายบุคคลโดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูในเขตจายของการไปรษณีย
ท่ีผูไดรับการคัดเลือกไดระบุไวในใบสมัครและใหเวลา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันประทับตราของการไปรษณียตนทาง
บนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกใหมารายงานตัวนั้นหรือติดตอทางโทรศัพท

๑๑.๔ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาประกาศรับสมัครฉบับนี้เม่ือไดรับ
การคัดเลือกแลวจะขอปรับใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิภายหลังไมได

๑๑.๕ บัญชีผูไดรับการคัดเลือก   ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี

( ๑ ) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์เขารับการสั่งจาง
( ๒ ) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือเขารับการสั่งจางในเวลาท่ีผูดําเนินการคัดเลือก

หรือผูมีอํานาจสั่งจางกําหนด  โดยมีหนังสือสงทางไปรษณีย   ลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนา
ไมนอยกวา ๑๕ วัน  นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน

( ๓ ) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาสั่งจางในตําแหนงท่ีไดรับ
การคัดเลือก

( ๔ ) ถามีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันนี้ครั้งใหม
เม่ือใดก็ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งนี้ดวย

๑๑.๖ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศฉบับนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะยกเลิกคําสั่งจางหรือไมสั่งจาง
แลวแตกรณีและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ  มิได

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑


