ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง แม่บ้าน
*********************
ด้วยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้าน จานวน
1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่ง แม่บ้าน
2. อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
(3) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
วัณ โรคในระยะอั น ตราย โรคเท้ าช้ างในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ น ที่ รังเกี ย จแก่ สั งคมโรคติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เพศหญิง
(2) อายุ 24- 50 ปี
(3) วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4) มีใจรัก การบริการ
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์
4. ข้อกาหนดภาระงาน (งานภาพรวม)
4.1 ดูแล ทาความสะอาดห้องสานักงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นๆ ระเบียงและบันได อาคาร 1
4.2 ดูแล ทาความสะอาด ห้องสุขา อาคาร 1
4.3 ดูแล ทาความสะอาด บริเวณซุ้มที่ตั้งพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและศาลพระภูมิเจ้าที่
4.4 ให้บริการสาเนาเอกสารทางราชการ
4.5 ส ารวจพั ส ดุ ที่ ใช้ ท าความสะอาดและอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ จดรายการจั ด ซื้ อ เสนอผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
4.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
5.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา
5 .2 รู ป ถ่ าย ห น้ าต รงไม่ ส ว ม ห ม ว ก ไม่ ส ว ม แ ว่ น ต าด า 3 x4 ซ .ม . จ าน ว น 1 รู ป
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ( กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
6.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 9.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 032-291252
๗. การยื่นใบสมัคร
7.๑ ผู้ส มัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
7.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
8. วิธีการคั ดเลือก สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕62 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ อาคาร 1
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในที่ 9 พฤษภาคม ๒๕62 ที่ www.krabyai.ac.th
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่ห ากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคั ดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วั น ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. รายงานตั ว ท าสั ญ ญาจ้ า งและเริ่ ม
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
๑0.๒ การจัดทาสัญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้ นบัญชีผู้ผ่ านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง แม่บ้าน ครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
๑0.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งแม่บ้าน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑0.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง แม่บ้านไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑0.๕ ผู้ได้รับ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง แม่บ้าน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น

๑1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62

(นางจันทรา เรือนทองดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

