
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ  

และพนักงานท้าความสะอาดห้องน ้าครู  ห้องน ้านักเรียน  
********************* 

 ด้วยโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร          
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ   จ านวน                  
1  อัตรา  และพนักงานท าความสะอาดห้องน  าครู  ห้องน  านักเรียน  จ านวน  1  อัตรา  เพ่ือให้การคัดเลือก
ต้าแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานท้าความสะอาดห้องน ้าครู  ห้องน ้านักเรียน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ  และพนักงาน            
ท้าความสะอาดห้องน ้าครู  ห้องน ้านักเรียน  ข้างต้น ดังนี  
     ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ  จ านวน  1  
อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) 

1.1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี  
  1.๑.1  มีคุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปตามข้อ 6  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ้า
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

1.1.๒   มีวุฒิการศึกษาตั งแต่ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ นไป 
1.1.๓   มีสัญชาติไทย  เพศชาย   อายุตั งแต่  25 ปี บริบูรณ์ขึ นไปและไม่เกิน  50 ปีบริบูรณ์ 

   1.1.๔   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ  และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์  
   1.1.5   ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
         1.1.6   ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
   1.1.7   ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือจ้าคุกหรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน   
   1.1.8   มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามในการปฏิบัติงาน 
   2.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานท าความสะอาดห้องน  า
ครู  ห้องน  านักเรียน)   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) 

2.1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะและมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี  
(1) มีสัญชาติไทย 

  (2) มีอายุไม่ต่้ากว่า20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 5๐ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  (3) เพศชายหรือหญิง  ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
  (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้าผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



  
 
 
 
 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องธุรการ   
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600    ตั งแต่วันที่  28  สิงหาคม  -  
วันที่  1  กันยายน  2560                          

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา  พร้อมส้าเนา    จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส้าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ้านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด ๑ นิ ว จ้านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๖  ใบรับรองแพทย์    

๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที ่4  กันยายน  ๒๕60     ณ    ห้องธุรการ   โรงเรียน
ประถมทวีธาภิเศก  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600   

๗.  วิธีการคัดเลือก 
 -  ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
  ทดสอบการปฏิบัติงานขับขี่  และการสอบสัมภาษณ์ 
 -  ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาดห้องน  าครู  ห้องน  านักเรียน 
  การสอบสัมภาษณ์ 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก จะด้าเนินการทดสอบและสอบสัมภาษณ์  วันที่ 5  และ วันที่  8  กันยายน 
2560  เวลา  ๐๙.0๐ น.  เป็นต้นไป    สถานที่สอบสัมภาษณ์    ห้องประชุมริมน  า  โรงเรียนประถมทวีธา
ภิเศก 

9.  การประกาศรายชื่อและการขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรวันที่  11  กันยายน  2560   เวลา 
09.00 น.   ณ   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก   

10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
10.1  จะด้าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ และ

พนักงานท้าความสะอาดห้องน ้าครู  ห้องน ้านักเรียน เรียงตามล้าดับที่ได้รับการคัดเลือก  ส้าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ
การจ้างครั งแรกให้ถือประกาศขึ นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท้าสัญญาจ้าง 

 



 
 
 
 

 10.2  การจ้างตามข้อ 10.1  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน้าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็น
ลูกจ้างประจ้า หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนด หรือมีความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ้านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า    
 10.3  เมื่อสิ นสุดสัญญาจ้าง และจัดจ้างต่อไป  จะต้องได้รับผลการประเมินจากผู้จ้างไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
                                                               (นายกฎทบวง   รัตนพลที) 
        ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
 
 
 


