
 

 

 

ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานท าความสะอาด แม่บ้าน) 

………….................................................................………………………. 

ด้วย โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จะด าเนินการรับสมัคร                       

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ต าแหนง่ พนักงานบริการ (พนักงานท าความสะอาด แม่บ้าน) 
จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(5) 
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ(13) ไม่
เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(14) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 



 

ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เพศหญิงอายุระหว่าง 18 – 60 ปี นับถึงวันรับสมัคร  
3. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี  
4. ไม่สูบบุหรี่/สารเสพติดทุกชนิด 
5. อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท 

2. การคัดเลือก 

สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถณะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และปฏิบัติ 100 คะแนน 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 075 -652517, 082-2875851 ในวันและเวลาราชการ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

4.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 2 ฉบับ   
     (พร้อมหลักฐานตัวจริง) 
4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ (พร้อมหลักฐานตัวจริง) 
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  
4.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ จากโรงพยาบาลของรัฐ/โรงพยาบาลในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย  
4.5 หลักฐานประสบการณ์การท างาน ในต าแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)  

5. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

6.   การประกาศรายช่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อาคารดอกแก้ว อาคารเรียน 1 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 

 



 

7. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 

จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยให้ผู้ที่มีชื่อ
เข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. 

8. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 

จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์          
อาคารดอกแก้ว ( อาคารเรียน 1 ) ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์และให้รายงานตัวภายใน 
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนคลองยาง
ประชานุสรณ์ จะมีการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน โดยลักษณะงานที่
ท าคือ งานแม่บ้าน ท าความสะอาดอาคารดอกแก้ว (อาหารเรียน 1) 

 

ประกาศ ณ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 

(นายเสวตร  ณัฏฐเดช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             ใบสมัครงานต าแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานท าความสะอาด แม่บ้าน)  

 
 
                                                         เขียนที่................................................................ 
                                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................... 
 

ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว)...................................................................เงินเดือน............................ ........... 
เกิดเม่ือวัน.........เดือน..............ปี................  อายุ...........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่....................... ............ถนน
............................ต าบล..........................อ าเภอ..........................จังหวัด.................... ...............................
รหัสไปรษณีย์.....................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................... ........................ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................สถานภาพ................................................................... .. 
 

ผู้ที่สามารถติดต่อได้................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......... ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่.....................ถนน.....................................ต าบล............................................ ..อ าเภอ
....................................จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย์.................... .................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...................................................................... 
 

 ประสงค์สมัครงานในต าแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานท าความสะอาด แม่บ้าน) และได้ยื่นเอกสารการ
สมัครมาพร้อมนี้แล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้สมัคร 
(.................................................) 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับสมัคร 

(.................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

.........../.............../.............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

    ครบถ้วน ถูกต้อง          

 4.1 ส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 2 ฉบับ  

 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ  

 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  

 4.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ จากโรงพยาบาลของรัฐ/โรงพยาบาลในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย  

 4.5 หลักฐานประสบการณ์การท างาน ในต าแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)  

   ไม่ถูกต้อง  จ านวน………………………………………………… รายการ 

ระบ ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 


