ประกาศโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว
--------------------------------------------------ด ว ยโรงเรี ย นราชวิ นิ ต นนทบุ รี ประสงค รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป น ลู ก จ า งชั่ ว คราว
ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงแมบานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตร อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด วยการจั ด ซื้อจั ด จ างและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22 ขอ 79
ขอ 25 (5) จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวของโรงเรียนราชวินิต
นนทบุรี โดยผูสมัครตองมีคุณสมบัติและเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
1.1 เปนผูมีสัญชาติไทย เพศชาย
1.2 มีอายุ 25 – 50 ป
1.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.4 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง
1.5 ไมเปนผูติดสิ่งเสพติดใหโทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง
1.6 ไมเคยตองโทษคดีอาญา ยกเวน คดีความผิดลหุโทษ
1.7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
1.8 หากมีความสามารถดานงานชาง (ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา ชางประปา)
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
2. ตําแหนงแมบานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา
2.1 เปนผูมีสัญชาติไทย เพศหญิง
1.2 มีอายุ 25 – 50 ป
1.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.4 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง
1.5 ไมเปนผูติดสิ่งเสพติดใหโทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง
1.6 ไมเคยตองโทษคดีอาญา ยกเวน คดีความผิดลหุโทษ
1.7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
1.8 หากมีความสามารถดานงานตกแตงผา งานบาน งานครัว จัดดอกไม
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
/คาตอบแทน.....

-2คาตอบแทน
1. ตําแหนงนักการภารโรง อัตราคาตอบแทน 12,000 บาทตอเดือน
2. ตําแหนงแมบานทําความสะอาด อัตราคาตอบแทน 7,500 บาทตอเดือน
หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร
3. สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
5. ใบรับรองแพทย
6. รูปถาย 1 นิ้ว (หนาตรง)
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กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแตวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16 .30 น. (เฉพาะวัน
และเวลาราชการ) สมัครด ว ยตนเอง ณ ฝ ายงานพัส ดุ และสิ น ทรั พย โรงเรี ย นราชวิ นิ ต นนทบุ รี สอบถาม
รายละเอียด โทร. 02-927-7239 ตอ 219
การคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
เปนตนไป
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ บริเวณหนาหองพัสดุและสินทรัพย และลงประกาศทาง Facebook Fan Page: โรงเรียน
ราชวินิต นนทบุรี หรือทางเว็บไซตของโรงเรียน www.rnn.ac.th ทัง้ นี้ สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกโรงเรียนจะ
ติดตอทางโทรศัพทอีกชองทางหนึ่ง
รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
ผูที่ผานการคัดเลือกใหมารายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ หองพัสดุและสินทรัพย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายชาคริส ภูงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

