
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน 

………………………………………………….. 
 

ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑  ตำแหน่ง  แม่บ้าน   จำนวน  ๑  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  9,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง ๙  เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม 25๖4 ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 25๖4) 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) สัญชาติไทย 
  (2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  (3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

(4) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  (5) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูก
ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายประกาศ 
 
 
 
 

 
 

๓.  วิธีการ... 



- ๒ - 
 

๓.  วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดได้ตั้งแต่  
วันที่ 7–15  ธันวาคม ๒๕๖3 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เลขที่ 56 ถนน
วารีราชเดช  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์
หมายเลข 045-714332 
 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 2 
รูป 
  (2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 ธันวาคม 25๖3 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 

  (4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๕)  ใบสำคัญผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น (สด.๙) (สด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  
จำนวน 1 ฉบับ 
  (๖)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อกำกับใน
เอกสารทุกฉบับไว้ด้วย 
 
๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้
นั้น  
 
 
 
 
 
 

๕. การประกาศ... 



- ๓ - 
 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินโดยสอบ
สัมภาษณ์ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เลขที่ 56 ถนนวารีราชเดช  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร และทาง http://yasothon-nfc.com/m2/ ในวันที่ 18 ธันวาคม  ๒๕๖3 
 
๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 
 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้  
 
๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
สอบ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เลขที่ 56 ถนนวารีราชเดช  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และทาง http://yasothon-nfc.com/m2/  
 
๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร กำหนด 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   4  ธันวาคม พ.ศ. 25๖3 
                                                           

                                                                 
(นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน) 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://yasothon-nfc.com/m2/%20ใน
http://yasothon-nfc.com/m2/


รายละเอียดของตำแหน่ง 
ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
  -  อัตราว่าง ๑  อัตรา 
  -  อัตราตอบแทน   9,000  บาท/เดือน 
  -  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่จ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖4 
  -  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
     ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (1 ) ผู้ รับจ้ างจะต้องปฏิบั ติ งาน สำนั กงานสภาเกษตรกรจั งหวัดย โสธร เลขที่  56               
ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000  มี พ้ืนที่ ใช้สอยประมาณ            
440 ตารางเมตร 
   (2) ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานทุกวันทำการหรือตามที่กำหนด ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 
17.00 น. หรือจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันจะแล้วเสร็จ โดยให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมง  
   ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพ่ิมขึ้น และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
   (3) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้ 

- ดูแลรักษาและทำความสะอาดกระจกประตู,กระจกระเบียงอาคาร, บันไดอาคารทั้ง 3 ชั้น,เท
ขยะ, ทำความสะอาดถังขยะ, ดูแล บำรุง รดน้ำต้นไม้ 

 - ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนอาคารสำนักงานทั้ง 3 ชั้น 
- ทำความสะอาดโต๊ะประชุม เก้าอ้ีประชุมให้สะอาด และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่

จะใช้ประชุมตลอดเวลา 
- ทำความสะอาดพ้ืนผนัง กระจก อ่างล้างมือ และสุขภัณฑ์ในห้องสุขาทั้ง 3 ชั้น ให้สะอาด      

โดยไม่มีกลิ่นและคราบสกปรก 
- ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 
- ปัดกวาหยากไย่ตามผนัง เพดานและซอกมุมอาคารทั้ง 3 ชั้น 
- ดูแล ต้อนรับ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

   - งานอ่ืนๆ ตามท่ีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร มอบหมายเป็นครั้งคราวแต่ไม่เกินกำลัง
ของผู้รับจ้าง  
  (4) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพนักงานทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดแต่ละชนิดให้เหมาะสม เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาดหยากไย่ น้ำยาเคมีที่ใช้
ในการทำความสะอาด เป็นต้น 
  (5) ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ของหน่วยงานได้ตามความจำเป็น
และเหมาะสม 

************************************** 

                                                                                             
         (นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน) 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

 
 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม (๑๐๐) วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
 บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
         พิจารณาจากประวัติส่วนตัว
บุคลิกภาพส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ
และสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
         ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
         ๒.๒ ความประพฤติ อุปนิสัยและ 
วุฒิภาวะ 
         ๒.๓ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
         ๒.๔ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
(คุณธรรมและจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
         ๒.๕ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์
ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบ
ปัญหาแก้ปัญหา 

 สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

                                                                                                
(นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน) 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

  
 


