ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
................................................................
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานขับรถ จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
- ตาแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
จานวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.3 ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ ขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลาง รถยนต์ ปิ กอั พ รถตู้ ดูแ ลรัก ษาความสะอาด
บารุงรักษา ตรวจสภาพรถตามคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความชานาญและทักษะ
พอสมควร ดูแลบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย
ตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท (ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพและค่าล่วงเวลา
3,000 บาท)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 35- 55 ปี
(2) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
(3) เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
(4) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจาคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่
คดีกระทาโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
(6) รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
(7) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ
การขนส่งเป็นอย่างดี

-2(8) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
และเกียร์ออโต้(อัตโนมัติ) ได้เป็นอย่างดี
(9) มีความสามารถในการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่าง
ปลอดภัย และทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
(2) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา
1 ฉบับ
(2) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2”
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จานวน 2 รูป
(4) ใบรับรองแพทย์ ที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
1 ฉบับ
(5) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ประเภทที่ 1 ขึ้นไป 1 ฉบับ
(6) วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสาเนา
(8) เอกสารผู้ค้าประกัน
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้ส มัครสอบ ไม่มีสิทธิส มัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
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4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์สอบ ภายในวัน อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คะแนนเต็ม
วัน เวลำ
วิชำที่สอบ
หมำยเหตุ
(150)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2561 สอบปฏิบัติ
100
เวลา 09.00 – 10.00 น.
- ทดสอบขับรถยนต์
เวลา 10.00 - 10.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
50
6. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรทำสัญญำจ้ำง
6.1 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
6.2 เงื่อนไขในการทาสัญญาจ้าง
จะทาสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด
6.3 ระยะเวลาการจ้าง
วันที่ 2 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 (จะทาการต่อสัญญาจ้างเมื่อครบ 1 ปี หรือผ่านการ
ทดลองงาน 3 – 6 เดือน)
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
จะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ในวันพุธที่ วันที่ 2 มกราคม 2562
ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

