
 
 
 

                                                          
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง (คนงานทั่วไป) 1 อัตรา 
----------------------------------------- 

        ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์สรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 35 (1) จึ งประกาศ สอบคัดเลื อกลูกจ้ าง ช่ั วคราว                                                        
ต าแหน่ง คนงาน จ านวน 1  อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑.   ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว          

๑.๑  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง (คนงานทั่วไป) จ านวน  1  อัตรา       
อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)  

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้   
    (๑) มีสัญชาติไทย  
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปี และไม่เกินห้าสิบปีในวันรับสมัคร  
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
      (๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ี เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
   (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค่าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดท่ี ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน อื่นของรัฐ  
  (๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น         
     (๑๐) วุฒิทางการศึกษาข้ันต่ า ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ   
  (๑) ส าเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 

  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ  
  (๔) หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ  
  (๕) รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  1  ฉบับ  
  (๖) ใบรับรองแพทย์      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

// (๗) หนังสือรับรอง… 

https://www.tcis.ac.th/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.tcis.ac.th/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
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  (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  (8) เงินค่าสมัคร 50 บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       บุคคลท่ีมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีงานบุคลากร                
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช หรือdownload ทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th              
ได้ต้ังแต่วันท่ี 22- 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30–15.00 น. ของวันรับสมัคร                       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 – 531500 
 4. การยื่นใบสมัคร   
   4.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียด               
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน     
   4.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน     
   ๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร        
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
        วันพุธ ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th 

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก   
วันศุกร์ ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
สอบปฏิบัติ  เวลา  09.3๐ น.   
สอบสัมภาษณ์ เวลา  13.30 น. 
สถานท่ีสอบคัดเลือก วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

7. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก   
7.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนน

รวมเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า    
7.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.๑ เรียงตามล าดับจาก                    

ผู้ท่ีมีได้คะแนนรวม สูงสุดลงมา ภายใน วันพุธ ท่ี 7 ธันวาคม 2564  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี               
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้    

  
 
 
 
 
 

//(๑)  ผู้นั้นได้รับ… 
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(๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว     
(๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง     
(๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด  

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง   
๙.๑ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 

คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง นักการภารโรง
(คนงานท่ัวไป) และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้อง รับทราบประกาศ
รายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน                 

๙.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภารโรง 
(คนงานท่ัวไป) ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย     

๙.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งนักการภารโรง(คนงานท่ัวไป) ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่อง  ท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

๙.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่ง นักการภารโรง(คนงานท่ัวไป) ในกรณีระหว่าง 
ปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก า หนด หรือไม่มีความรู้ความสามารถ           
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้า                   
โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน    

๙.5 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว และท าสัญญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง นักการภารโรง(คนงานท่ัวไป) ในวันพฤหัสบดี ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔                     
เวลา 09.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ ท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้าน ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ    

 

    ประกาศ ณ วันท่ี  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

          (นายสุรศักดิ์   นาคาลักษณ์) 
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 


