ประกาศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
--------------------------------ด้วย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลู กจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,700 บาท
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข้ อ 6 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.4 ไม่ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจาตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.5 รับ เพศชาย 1 ตาแหน่ง อายุตั้งแต่ 25 – 55 ปีบริบูรณ์
1.6 มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะรับพิจารณาเป็น
พิเศษ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน –
27 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
3.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.3 บัตรประจ าตัว ประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ ถือบัตร
พร้อมสาเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ

3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี และเป็น
รูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
3.5 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.6 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 กันยายน
2559 ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 กันยายน 2559
6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 กันยายน 2559
7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 กันยายน 2559
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารให้มาทาสัญญาจ้างในวันที่
30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลาดับถัดมา มาทาสัญญาจ้างต่อไป
8.2 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายเชาวลิต ขัมภรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

รูปถ่าย

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
…………………………………………..

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ้ว

เขียนที…่ …………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด
....................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด
........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ
.............................................สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
( ) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่
ผู้สมัคร
(.....................................................)

