คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
.......................................................
ด้ว ยโรงเรี ย นรำชวิ นิ ตบำงเขน จะดำเนินกำรสอบคัดเลื อ กบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นลู กจ้ำ งชั่ว ครำว
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ในโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ฉะนั้น อำศัยหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนมำก ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ดังต่อไปนี้
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
เลขำนุกำร
หน้าที่ พิจำรณำ สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน โดยวิธีกำรทดสอบขับรถยนต์และสอบสัมภำษณ์ ให้แล้วเสร็จภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหำคม
๒๕๖๒
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดำเนินกำรสอบคัดเลือก ดำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำร
สอบคัดเลือก รวมทั้งกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกได้ตำมควำมเหมำะสมและ
จำเป็น
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

ประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
................................................................
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงำนขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จำนวน 1 อัตรำ
1.2 กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
1.3 ขอบข่ำยที่จะปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลำง รถยนต์ ปิ ก อั พ รถตู้ ดู แ ลรั ก ษำควำมสะอำด
บำรุงรักษำ ตรวจสภำพรถตำมคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลำงและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำงโดยใช้ควำมรู้ควำมชำนำญและทักษะ
พอสมควร ดูแลบำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำงให้มีควำมพร้อมสำหรับกำรใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงทีและปลอดภัย
ตลอดเวลำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
1.4 อัตรำค่ำตอบแทน 12,000 บำท (ค่ำจ้ำง 9,000 บำท/เดือน เงินเพิ่มค่ำครองชีพและค่ำล่วงเวลำ
3,000 บำท)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย อำยุระหว่ำง 35- 55 ปี
(2) มีควำมประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง เหมำะสมกับตำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
(3) เป็นเพศชำยและผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น
(4) ไม่เคยต้องโทษ คดีอำญำถึงจำคุก หรือถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยมำก่อน เว้นแต่
คดีกระทำโดยประมำทหรือในควำมผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(5) ไม่เป็นผู้เสพสุรำเป็นอำจิณ หรือติดยำเสพติดใด ๆ
(6) รู้จักเส้นทำงในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเป็นอย่ำงดี
(7) มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ
กำรขนส่งเป็นอย่ำงดี

-2(8) มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเครื่องยนต์ กำรบำรุงรักษำ และสำมำรถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดำ และ
เกียร์ออโต้(อัตโนมัติ) ได้เป็นอย่ำงดี
(9) มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภำพที่ใช้งำนอย่ำง
ปลอดภัย และทำควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) ไม่จำกัดวุฒิกำรศึกษำ
(2) มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 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) ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนพร้อมสำเนำ
1 ฉบับ
(2) บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำ
1 ฉบับ
(3) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1.5 X 2”
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนำมรับรองหลังรูปถ่ำย จำนวน 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) หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบทหำรกองเกิน (สด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ พร้อมสำเนำ
(8) เอกสำรผู้ค้ำประกัน
3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ ส มัครเข้ำรั บ กำรคัดเลื อกจะต้องรับผิ ดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้งยื่ นหลั กฐำนในกำรสมัครถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรี ย นรำชวินิ ต บำงเขน จะประกำศรำยชื่อ ผู้ มี สิ ทธิ์ ส อบ ภำยในวัน พุธ ที่ 14 สิ ง หำคม 2562 ณ
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สอบสัมภำษณ์วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม 2562 ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
(150)
วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 สอบปฏิบัติ
100
เวลำ 09.00 – 10.00 น.
- ทดสอบขับรถยนต์
เวลำ 10.00 - 10.30 น.
- สอบสัมภำษณ์
50
6. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขในการทาสัญญาจ้าง
6.1 เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ60
6.2 เงื่อนไขในกำรทำสัญญำจ้ำง
จะทำสัญญำจ้ำงจำกผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด
6.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง
วันที่ 16 สิงหำคม 25621 – 31 ตุลำคม 2562 (จะทำกำรต่อสัญญำจ้ำงเมื่อครบ 1 ปี หรือผ่ำนกำร
ทดลองงำน 3 – 6 เดือน)
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม 2562
เวลำ 08.30 น. ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
จะทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ในวันศุกร์ที่ วันที่ 16 สิงหำคม 2562
ทั้งนี้ ได้แจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมระเบียบแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562

(นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

