
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ที ่ ๑๗๓  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
....................................................... 

 

     ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ในโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
    ฉะนั้น อำศัยหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนมำก ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๓๘๗๖      
ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ดังต่อไปนี้ 
       ๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
                       ๒.  นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓.  นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
                       ๔.  นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น   เลขำนุกำร     
    หน้าที ่ พิจำรณำ สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน โดยวิธีกำรทดสอบขับรถยนต์และสอบสัมภำษณ์ ให้แล้วเสร็จภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหำคม  
๒๕๖๒ 
    ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกำร
สอบคัดเลือก รวมทั้งก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกได้ตำมควำมเหมำะสมและ
จ ำเป็น 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๗ เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ)์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 

 
 
 



 
 
 

ประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 

................................................................                    
      ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ รำยละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
          1.1 ชื่อต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
                    - ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน   จ ำนวน 1 อัตรำ 
 1.2 กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
          1.3 ขอบข่ำยที่จะปฏิบัติ    

หน้าที่และความรับผิดชอบ ขับรถยนต์ส่วนกลำง รถยนต์ปิกอัพ รถตู้  ดูแลรักษำควำมสะอำด  
บ ำรุงรักษำ ตรวจสภำพรถตำมคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลำงและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงโดยใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญและทักษะ
พอสมควร ดูแลบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงทีและปลอดภัย
ตลอดเวลำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
          1.4   อัตรำค่ำตอบแทน 12,000 บำท (ค่ำจ้ำง 9,000 บำท/เดือน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพและค่ำล่วงเวลำ 
3,000 บำท) 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชำติไทย อำยุระหว่ำง 35- 55 ปี  
  (2) มีควำมประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน  
  (3) เป็นเพศชำยและผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น  
   (4) ไม่เคยต้องโทษ คดีอำญำถึงจ ำคุก หรือถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยมำก่อน เว้นแต่
คดีกระท ำโดยประมำทหรือในควำมผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (5) ไม่เป็นผู้เสพสุรำเป็นอำจิณ หรือติดยำเสพติดใด ๆ 
   (6) รู้จักเส้นทำงในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเป็นอย่ำงดี 
   (7) มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ       
กำรขนส่งเป็นอย่ำงด ี
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(8) มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเครื่องยนต์ กำรบ ำรุงรักษำ และสำมำรถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดำ และ
เกียร์ออโต้(อัตโนมัติ) ได้เป็นอย่ำงด ี

   (9)  มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภำพที่ใช้งำนอย่ำง
ปลอดภัย และท ำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ                       

2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  (1) ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศึกษำ   

   (2) มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และยังใช้งำนได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถยนต์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี    
 

3. การรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล        
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2562 – 14  สิงหำคม 2562 ในวันและเวลำรำชกำร 
          3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                  (1)  ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนพร้อมส ำเนำ     1   ฉบับ 
  (2)  บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ      1    ฉบับ 

(3)  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด 1.5 X 2”    
                          ถ่ำยไม่เกิน   6  เดือน  และให้ผู้สมัครลงนำมรับรองหลังรูปถ่ำย    จ ำนวน     2   รูป   
  (4)  ใบรับรองแพทย์ ที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่ำงกำย      1   ฉบับ 

(5)  ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ออกให้โดยกรมกำรขนส่งทำงบก ประเภทที่ 1 ขึ้นไป  1   ฉบับ 
(6)  วุฒิกำรศึกษำ (ถ้ำมี)          1   ฉบับ 

  (7)  หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  เช่น  ใบทหำรกองเกิน (สด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล     1   ฉบบั 
        ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่ำ   พร้อมส ำเนำ 
  (8) เอกสำรผู้ค้ ำประกัน 
          3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบ   
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส ำหรับผู้นั้น  
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
           โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภำยในวันพุธที่ 14 สิงหำคม 2562  ณ 
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
   สอบสัมภำษณ์วันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหำคม 2562  ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(150) 
หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562    
เวลำ 09.00 – 10.00 น.   

สอบปฏิบัติ 
- ทดสอบขับรถยนต์ 

100  

 เวลำ 10.00 - 10.30 น. - สอบสัมภำษณ์ 50  

6. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 
      6.1 เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ60 
      6.2 เงื่อนไขในกำรท ำสัญญำจ้ำง 
           จะท ำสัญญำจ้ำงจำกผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด 
      6.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง 
            วันที่ 16 สิงหำคม 25621 – 31 ตุลำคม 2562  (จะท ำกำรต่อสัญญำจ้ำงเมื่อครบ 1 ปี หรือผ่ำนกำร
ทดลองงำน 3 – 6 เดือน) 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม 2562           

เวลำ 08.30 น.  ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
           จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน  
ในวันศุกร์ที่ วันที่ 16 สิงหำคม 2562               
  
                   ทั้งนี้ ได้แจ้งรำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมระเบียบแนบท้ำยประกำศนี้ 
                              
   ประกำศ ณ วันที่  6 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562 

 
 (นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 



 


