
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน 

------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน อาศัย
อ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าตอบแทน 
 ๑.๑ ต าแหน่ง แม่บ้าน จ านวน ๑ อัตรา 
 ๑.๒ ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยท าสัญญาจ้างเพียง ๖ เดือน หากหมดสัญญาจะพิจารณาต่อสัญญา
ต่อไป 
 

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  
 ๒.๑ ดูแลพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ   
 ๒.๒ ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องส านักงาน ห้องประชุม ห้องน้ า 
 ๒.๓ พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ าหลังเลิกเรียนทุกวัน  
 ๒.๔ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓.๑ เพศหญิง หรือเพศชาย อายุ ๒๐ – ๕๐ ปี 
 ๓.๒ มีสัญชาติไทย 
 ๓.๓ ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 ๓.๔ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง 
 ๓.๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและมีความต้ังใจในการท างาน 



 ๓.๖ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
 ๓.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 ๓.๑๑ ไม่เป็นเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๓.๑๒ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันท าสัญญาฯ) 
 ๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
 

๔. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน 
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบล   
ศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ถึง ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
  ๔.๒.๒ ส าเนาวุฒิบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๔.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 
(กรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังน้ี ใบส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค าร้องส าเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ด้วย พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบในวันสมัครด้วย 
 
 
 
 



 

๕. เงื่อนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะ และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียน
ศรีณรงค์พิทยาลัยจะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย , ทางเว็บไซต์ www.snl.ac.th และทาง Facebook 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
 

๗. วิธีการคัดเลือก 
 ๗.๑ การทดสอบปฏิบัติงาน (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 ๗.๒ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ทดสอบการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

คะแนน ๕๐ คะแนน 
คะแนน ๕๐ คะแนน 

 

 

สถานท่ีในการสอบคัดเลือก โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 
 
 
 
 



๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕        
ณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย , ทางเว็บไซต์ www.snl.ac.th และทาง Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน        
ศรีณรงค์พิทยาลัย ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจ านวนต าแหน่งท่ีประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันใหม่หรือเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 ๑) ผู้น้ันขาดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือก 
 ๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนด 
 ๓) ผู้น้ันได้รับการจัดจ้างแล้ว 
 ๔) ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิ 
 ๕) ผู้น้ันไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดเวลาท่ีได้รับการจ้างได้ 
 

๑๑. การจัดจ้าง 
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน
ศรีณรงค์พิทยาลัย อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับท่ีของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับจ านวนต าแหน่งท่ี
ประกาศรับสมัคร ท้ังน้ี ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน จะไม่ปรับเปล่ียนเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
หรือข้าราชการใด ๆ ท้ังส้ิน 
 อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิก
ค าส่ังหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(นายสุพิน  บุญเย่ียม) 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 


