ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักการภารโรง (คนงานทั่วไป) 1 อัตรา
----------------------------------------ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามประสงค์ ส รรหาลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2552 ข้ อ 35 (1) จึ ง ประกาศ สอบคั ด เลื อ กลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ตาแหน่ง คนงาน จานวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักการภารโรง (คนงานทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี และไม่เกินห้าสิบปีในวันรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้ องรับ โทษจ าคุกโดยค่า พิพ ากษาถึง ที่ สุด ให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน อื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) วุฒิทางการศึกษาขั้นต่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
(๑) สาเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
(๕) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
// (๗) หนังสือรับรอง…

-2(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
(8) เงินค่าสมัคร 50 บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช หรือ download ทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th
ได้ตั้ง แต่วันที่ 22- 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30–15.00 น. ของวันรับสมั คร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 – 531500
4. การยื่นใบสมัคร
4.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอี ย ด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ www.nkpc.ac.th
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สอบปฏิบัติ
เวลา 09.3๐ น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น.
สถานที่สอบคัดเลือก วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
7.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.๒ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามข้ อ 7.๑ เรี ย งตามล าดั บ จาก
ผู้ที่มีได้คะแนนรวม สูงสุดลงมา ภายใน วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2564 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง ใหม่และผู้ไ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญ ชี
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

//(๑) ผู้นั้นได้รับ…

-3(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง นักการภารโรง
(คนงานทั่วไป) และให้มารายงานตั ว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง รับทราบประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
๙.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง นักการภารโรง
(คนงานทั่วไป) ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.3 การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ วคราว ต าแหน่ ง นักการภารโรง(คนงานทั่ ว ไป) ไม่ มี ข้ อ ผูกพัน
ต่อเนื่อง ที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่ง นักการภารโรง(คนงานทั่วไป) ในกรณีระหว่าง
ปี ง บประมาณการจ้ า งหากปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก า หนด หรื อ ไม่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่ง เลิก จ้าง โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้ า
โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๙.5 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว และทาสัญ ญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่ ว คราวรายเดื อ น ต าแหน่ ง นั ก การภารโรง(คนงานทั่ ว ไป) ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา 09.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้าน ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

