
 
    ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
เร่ือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง แม่บ้าน 

--------------------------------- 
             ด้วย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง แม่บ้าน  อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว๔๕๖๒  ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนว
ทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐  คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/ 25๖๐ ส่ัง  ณ วันท่ี   ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างโดย
ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง แม่บ้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน 
 1.1 ลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง แม่บ้าน  จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 ค่าตอบแทน ๖,๐00 บาท/เดือน 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๒.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  1) มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  
  ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  ๓) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด 
  ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
  ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกยีจของสังคม 
  ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
   
 
 
   



 
   
  ๑๐) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญาฯ) 
  1๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  1๒) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 
 ๒.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้ท่ีจบการศึกษาสูง
กว่าสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๖,๐00 บาท) 
 
 ๓.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
 ทำหน้าท่ีทำความสะอาดและดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน 

 ๔. การรับสมัคร 
  ๔.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มบริหารงบประมาณ งานธุรการและสารบรรณ
อาคาร ๑  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  ๔.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง) 
   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป 
   2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ  ใน
กรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ออกให้ และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 
   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 
   4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
   5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 
   6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (กรณีท่ีช่ือ - 
นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ   
  ท้ังนี้ ใบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และ 
ลงลายมือช่ือกำกับไว้ด้วย พร้อมท้ังนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย 
  ๔.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมคัรดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

  



 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคาร     
ท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ทางเว็บไซต์ www.swp.ac.th และทาง 
Facebook Fanpage : SWP : สวพ 

 ๖. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จะดำเนินการคัดเลือกในวันพุธ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี ๙  อาคารหอสมุด  ๓๓ ปี  
สุวรรณพิทย์  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
  

วันที่ เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๔ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการ

สอบสัมภาษณ์ 
๑๐๐ คะแนน 

๗.  ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว 
     โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ทางเว็บไซต์ www.swp.ac.th ทาง Facebook Fanpage : SWP : สวพ 
 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันจันทรท่ี์ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔   ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ  อาคาร ๑  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอ
สุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 

๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๘.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน  จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง   

๘.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับ
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 
           ๙.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๙.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
        -  ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทรท่ี์ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๓๐ เป็นต้นไป 
 ๙.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ใหผู้้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับท่ี ๑  มารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  



 
 
 ๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน  ต้องมารายงานตัวเพื่อทำ
สัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่ง   ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจส่ังเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
 ๙.๕  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  จึงทำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายบุญภพ  จันทมัตตุการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศท่ี ๒๙/๒๕๖๓ 

 



 
 

 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

รับสมัครสอบลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
ตามประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ลงวันท่ี  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................................................ 
 
 

๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔             ประกาศรับสมัคร 
๙ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

   ๑๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
   ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   สอบสัมภาษณ์   
   ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   ประกาศผลการคัดเลือก 
   ๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  
 

.............................................................................. 
 


