
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4มี
ความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด 
จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
แม่บ้านทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,000 บาท  ทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนแรก  
เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจะให้ค่าจ้างไม่เกิน  8,200 บาท 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์  
2.3 เพศหญิง  
2.4 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.7ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคที่เป็น 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2.8ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
2.9เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
3.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

4. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร 
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

ด้วยตนเองท่ีห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา   
จ.ปทุมธานี  วันที่ 20–27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามวัน และเวลาราชการ 

 



4.2 เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
(2) สำเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(5) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6  

เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป 
(7) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28

พฤษภาคม 2563 ณ หน้าห้องสำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคาร 4 ชั้น 4  
6. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความ
สะอาด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ดังนี้ 

วันเวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง) 
- ความรู้ความสามารถ, ประวัติการ
ทำงาน 
- ประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ 
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25 
 

25 
รวมคะแนน  100 

 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
8. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2563 โดยการติดประกาศ ณ หน้าห้องสำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อาคาร 4 ชั้น 4 ทั้งนี้ 
จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่มีลำดับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า 

 
 
 



 
9. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 

9.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1  
9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีโรงเรียนเรียกมารายงานตัว ต้องมาทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน 

ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาอาคาร 4 ชั้น 4 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับ 1 ให้มา
ทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี ้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ 

9.3 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้าง 
ทราบล่วงหน้า 

9.4 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการจัดจ้างครั้งต่อไปผู้รับจ้างจะต้องมีผลการประเมินจากผู้จ้างไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

 
ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นายสำเนียง  ดลสอาด) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาด 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 
*************************** 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  19พฤษภาคม2563 
รับสมัคร ระหว่างวันที่  20 -27พฤษภาคม2563 
 (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  28พฤษภาคม 2563 
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่  29พฤษภาคม 2563 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่    30พฤษภาคม 2563 
รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2563 
 


