ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับ
รถยนต์ เพื่อขับรถรับส่งนักเรียน และขับรถตู้เพื่อรับส่งผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเพื่อเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในสถานที่ต่างๆ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนั กงานขับ
รถ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 8,500 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันว่าจ้าง ถึง 31 มีนาคม 2562
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งพนังงานขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และปลอดภัยโดยเคร่งครัด
2. ดูแล บารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ตลอดจนดูแล
อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทุกเวลา
3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในส่วนที่
บกพร่องและอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถที่จะแก้ไขซ่อมแซมได้อย่างเรียบร้อยอยู่เสมอ
4. จัดทาบันทึกตามแบบรายงานการใช้รถยนต์ในการใช้ไปราชการเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
5. จัดทาบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ที่จาเป็นต้องซื้อหรือจ้างเหมา เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
6. จัดทาประวัติการซ่อมแซมรถยนต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ให้
เป็นปัจจุบัน
7. ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย
2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย เพศชาย
2) อายุระหว่าง 28 – 50 ปี
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ไร้ขีดความสามารถหือจิตฟันเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือมีร่างกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รั งเกียจของสังคม เช่น
โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิศสุรารื้อรัง
7) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ในระหว่า งถูก สั่ ง พั ก งาน ถูก สั่ ง พั ก ราชการหรือ ถู กสั่ ง ให้ ห ยุ ดงาน เป็ น การ
ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ
8) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถุงที่สุดในการจาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษ ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้ อ อกจากราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย รวมทั้ง ถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
11) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติด
12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาผิดการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
14) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการพลเรือน
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน
15) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือตามสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
43/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเณรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
2538
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1) เป็นเพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 28 แต่ไม่เกิน 50 ปี
2) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
3) มี ค วามประพฤติ ซื่ อ สั ตย์ อดทน มี ความรั บ ผิ ด ชอบ และมี สุ ข ภาพร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์
แข็งแรง
4) มีความรู้ ความสามารถและความชานาญในการขับรถ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย 6 ล้อ (ท2) มาแล้ว
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมเอกสารการรับสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา ไม่มีรอยประทับใช้แล้ว ขนาด 1 นิ้ว ถ่าย
คราวเดียวไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสาเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยสาเร็จการศึกษาได้รับ
อนุมัติการศึกษาภายในกาหนดวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
จานวน 1 ฉบับ
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6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม กพ.ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน)
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับในเอกสารประกอบการ
สมัครคัดเลือกทุกหน้า ทุกฉบับ
5. เงื่อนไขการจ้าง
1) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,500 บาท
2) ไม่มีเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง
3) จ้างในปีงบประมาณ 2562 (จ้างตามปีงบประมาณ) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะทาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะทาสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปเฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมิน
4) ในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องแต่งกายตามฟอร์ม หรือชุดสุภาพ หรือที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
5) ให้พนักงานขับรถจะต้องมาถึงเวลาที่ปฏิบัติงาน และลงเวลามาปฏิบัติงาน รณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ภายในระยะเวลากาหนด เพื่อเตรียมรถยนต์ให้พร้อมในการปฏิบั ติ
หน้าที่
6) ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี
7) นักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ทุกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้องมอบหมายโดยไม่มีเงื่อนไข
8) แนวปฏิบัติเบิกจ่างเงิน กรณีพนักงานขับรถ (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัตินอกเวลาราชการ หรือไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่จาเป็นต้องพักค้างคืน พนักงาน(ผู้รับจ้าง)จะได้รับการเบิกจ่ายตามระเบียบของทาง
ราชการ
6.เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณภาพเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้ งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งสมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการรับคัดเลิกครั้ งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้
นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้
7. วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครจะเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ขอนแก่น อาคาร 1 กลุ่มงานบุคคล ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่ น ระหว่าง
วันนี้ – 5 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ขอนแก่น สาหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีปฏิบัติทดสอบปฏิบัติ 50 คะแนน และสัมภาษณ์ 50
คะแนน โดยพิ จารณาความเหมาะสมในด้ านต่างๆ ได้แ ก่ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบั ติง าน หน้ าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
วันที่
6 ธ.ค. 2561

เวลา
วิธีการคัดเลือก
คะแนนเต็ม
10.00-11.30 น -สอบภาคปฏิบัติ
50
โดยการจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการขับ
รถยนต์ การอานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การ
บารุงรักษาทาความสะอาดรถยนต์
-สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
50
-ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ
- ท่วงที วาจา
. ปฏิภาณไหวพริบ

ผู้ที่ถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ60 และจะประกาศ
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่ อนเป็นผู้อยู่ในลาดับดีกว่า
ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
10. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่าการคัดเลือก
10.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี นับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
4) ผู้นั้นไม่อาจเข้า ปฏิบัติงานได้ตามท วัน-เวลา ที่กาหนด
5) บัญชีผู้ผ่านการตัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
6) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวครั้งใหม่แล้ว
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11. การทาสัญญาจ้าง
1) จะท าสัญ ญาจ้ างผู้ได้ รับ การคั ดเลือ กครั้ง แรก ในวัน ที่ 7 ธัน วาคม 2561 โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยใช้ประกาศผล
การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตังมาทาสัญญาจ้างตามตาแหน่งว่าง ที่ระบุไว้ใน
ประกาศขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้ นบัญชีไว้โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัคร
2) ในกรณีที่ตรวจพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร หรือ
ในระหว่างการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมผู้มีอานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

(ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

