
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  
เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

     

  ด้ ว ย โร ง เรี ย น ราชป ระช านุ เค ราะห์  4 5  จั งห วั ด ก าญ จน บุ รี   อ า เภ อพ น ม ท วน                            
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จ านวน 3 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ 1340/2560 สั่ง  ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564                     
 1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนและรำยละเอยีดกำรจ้ำง  
  ชื่อต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรสรรหำเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร   
  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 3 อัตรา ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท โดยปฏิบัติงานที่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  
  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัต ิ 

1. ปฏิบัติงานในโรงครัว 
2. ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง 

  โรงเรียนจะท าสัญญาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับ การสรร
หาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พีเ่ลี้ยงเด็กพิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 
  (3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้  
  (4) ไม่เปน็ผู้ไร้ความสามารถ จติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
  (5) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษ จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
   
หมำยเหตุ  คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครถือเป็น
ทีส่ิ้นสุด ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจา้งของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

/……. 2.2 คุณสมบัติ 
 



  2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการและนักเรียน
ประจ าได้  

   (2) ปฏิบัติงานในโรงครัว  
   (3) ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ 
  2.3 สวัสดิกำร 
   โรงเรียนมีบริการที่พักอาศัย 
 
 3. กำรรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลำ สถำนทีร่ับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
  3.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  
1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน      จ านวน   2 รูป  
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1 ฉบับ 
    (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1 ฉบับ 
    (4) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                     
(ในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
    (5) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่รับสมัคร 
           จ านวน 1 ฉบับ 
   (6) ส าเนาวุฒิการศึกษา         จ านวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์
โรงเรียน www.rpk45.ac.th   และสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  034-579-241   
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 

วัน เดือน ปี/เวลำ สมรรถนะ คะแนน สถำนที่ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00-11.00 น 
รายงานตัวก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ 15 นาที  
(เวลา08.45 -09.00น.) 

ความเหมาะสมกับต าแหนง่  
(สัมภาษณ์) 

50 ห้องประชุมห้องผู้อ านวยการ                     
(อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม) 

เวลา 11.00-12.00 น 
รายงานตัวก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ 15 นาที  
(เวลา10.45- 11.00 น.) 

ทดสอบภาคปฏิบัติความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

50 โรงประกอบอาหาร 
(อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม) 

  
  

/....ผู้ผ่านการ 

http://www.rpk45.ac.th/


  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน                
ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทัง้หมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 6. วันเวลำและสถำนที่ในกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 11.00 น.              
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  หากผู้ใดไม่มาเข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการคัดเลือกในครั้งนี้โดยทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท์หมายเลข 034-579-241 
 7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์
โรงเรียน www.rpk45.ac.th   และสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-579-241  โดยจะ
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อยตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือก มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ทีม่าสมัครล าดับน้อยกว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับทีสู่งกว่า 
  ทั้งนี ้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีก าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก 
 8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 
จังหวัดกาญจนบุร ีในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และต้องมารายงานตัวตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ 
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
  8.1 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
  8.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่น าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

      (นายเกริกเกยีรติ  อินเกตุ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rpk45.ac.th/


ปฏิทินกำรสรรหำและคัดเลือก ลูกจ้ำงช่ัวครำว(จ้ำงเหมำบริกำร) ต ำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 จังหวัดกำญจนบุรี  

.......................................................... 
 
 วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรับสมัคร 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2564 รับสมัคร  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที ่2 ธันวาคม 2564   สอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก 
 วันที่ 6 ธันวาคม 2564   ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  
 


