ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...................................................
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อ
จั ด จ้ างเป็ น พนั ก งานบริ ก าร อาศั ย อ านาจตามค าสั่ งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ที่ 29/2546
ลงวัน ที่ 16 เมษายน 2553 มอบอานาจปฏิบั ติ ราชการเกี่ ยวกับ ลู กจ้างชั่ว คราว จึงประกาศรับบุ คคลเพื่ อคัดเลื อ ก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จัดจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา
- พนักงานบริการ (งานแม่บ้าน)

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปสาหรับตาแหน่ง พนักงานบริการ (งานแม่บ้าน)
(1) เพศหญิง
(2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(3) เพศหญิง
(4) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
(5) มีสัญชาติไทย
(6) มีความรู้ความสามารถในงานทาความสะอาดพื้นอาคาร/ห้องน้า/ห้องเรียน และห้องอื่นๆ
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(9) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม
(11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่ เป็ น ข้าราชการหรื อ ลู กจ้ างของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ างของหน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
(14) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
(15) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. ค่าจ้าง
3.1 พนักงานบริการ (งานแม่บ้าน) ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564
4 . การรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก
4.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เลขที่ 159
หมู่ที่ 3 ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รู ปถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมหมวกและไม่ สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว โดยถ่ ายไม่ เกิ น 6 เดื อน
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จานวน 1 รูป
2) ปริญ ญาบั ตร หรือหนั งสื อรับรองวุฒิ และระเบี ยนผลการเรียน (Transcript) ที่ แสดงว่าเป็น ผู้ มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
5) หลักฐานแสดงประสบการณ์หรือแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
4.3 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ พนักงานบริการ (งานแม่บ้าน) ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงาน
บริหารทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
4.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

