ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
--------------------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดังนั้ น อาศั ยความตามหนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ด่ วนที่ สุ ด
ที่ ศธ 04009/ ว 629 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ. 2559 เรื่ อ ง แนวทางสรรหาและบริ ห าร
อัตรากาลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่ วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน
พ .ศ .2559 เรื่ อ ง ก ารม อ บ อ าน าจ เกี่ ย ว กั บ ลู ก จ้ างชั่ ว ค ราว จึ งป ระ ก าศ รั บ ส มั ค ร แ ล ะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดื อน ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,800.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
1. ขับรถยนต์บริการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ขับรถยนต์บริการ รับ – ส่ง นักเรียน ตามนโยบายของทางโรงเรียน
3. งานรับ – ส่ง เอกสารตามหน่วยงานต่าง ๆ และหรือกรณีพิเศษอื่นตามวาระโอกาส
4. งานบริการสาธารณะและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
2.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
2.3 มีความประพฤติ เรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เหมาะสมกับ ตาแหน่ งงานที่รับ ผิ ดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น
ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ ทั้งนี้ให้แนบใบรับรองแพทย์
2.4 เป็นเพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบลหรือตาแหน่งทางการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.7 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจาคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่
คดีกระทาโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ ตลอดจนไม่มีผู้ใกล้ชิดพัวพันหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

-22.9 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ
การขนส่งเป็นอย่างดี
2.10 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
2.11 สามารถตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และ
ทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสม่าเสมอ
2.12 ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้ งแต่วันที่ 12 - 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ตามวัน เวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
4. เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร
4.2 เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีการศึกษา หรือเทียบเท่า ฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของ
ผู้ถือบัตร พร้อมสาเนาภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
4.6 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็น บุคคล
คนเดียวกัน
4.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
4.8 สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จานวน 1 ฉบับ
4.9 สาเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ารั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ วน ในกรณีที่ มีความ
ผิดพลาดอัน เกิดจากผู้ ส มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผ ลทาให้ ผู้ สมัคร ไม่มีสิท ธิ์ส มัครตามประกาศ
รับ สมัครดั งกล่ าว ให้ ถือว่าการรั บ สมัค ร และการได้เข้ารับการคัดเลื อกครั้งนี้ เป็ นโมฆะส าหรับ ผู้ นั้ น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(หลัง 16.00 น.) ณ ห้องบริหารงานบุคคล หรือทางเว็ปไซค์ของโรงเรียน http://www.tup-kln.ac.th/
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

-37. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน (ขับรถยนต์)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
8. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
- จะดาเนินการคัดเลือกในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยการสัมภาษณ์
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และทดสอบการปฏิบัติงาน
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

09.00 – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบการปฏิบัติงาน
รวม

50
50
100

9. เกณฑ์การตัดสิน/การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่
ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากัน ผลการทดสอบการสัมภาษณ์มากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ให้
ตัดสินจากประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยมติคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมา ในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
- ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อนึ่ง หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนจะไม่พิจารณาดาเนินการจัดจ้างหรือยกเลิกการ
จัดจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายบุญทวี วิทยาคุณ)
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการเขลางค์ น คร

