
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
…………………………………………………..……………….. 

 
             ด้วย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และ ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 44/2546  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ 
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โดยมอบอ านาจเก่ียวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้าง  การลาของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

     1.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
1.1  ต าแหน่งพนักงานขับรถ (ชาย)   จ านวน  1  อัตรา     

 1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน                
 1.3  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ   10,000   บาท                           

 1.4   ระยะเวลาในการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

    2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
           2.1  สัญชาติไทย 
           2.2  มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี 
 2.3   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 2.4   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
                 แห่งราชอาณาจักรไทย 
          2.5   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
                 หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ  
                 ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
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 2.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือลาออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   
                 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 2.10 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย 
 2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 3.1  มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป 
 3.2  มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย   
       3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ตรงต่อเวลา มีใจรักบริการ เสียสละ ซ่ือสัตย์  
 3.4  มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่   

3.5  มีความช านาญด้านเส้นทางในการเดินทาง 
3.6  มีความถนัดในด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น 
3.7  สามารถท างานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง 

 

  4.  การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 
4.1  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารบุคคลและประกันคุณภาพ โรงเรียน 
      วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  (อาคารเรียน 1  ห้อง 111)  ระหว่างวันที่  10 – 19 ตุลาคม  พ.ศ.2560   
      ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

4.2  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
      (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1×1.5 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

                (2)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนผลการเรียน จ านวน  1  ฉบับ                      
                (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
                (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ กรณี ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ 
                 

  5.  ก าหนดการคัดเลือกผู้สมัคร 
 วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2560   เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี วิสุทธรังษี   
 

  6.  การประกาศผล 
          วันที่ 20 ตุลาคม 2560  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทางเว็บไซด์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี    
 

  7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  รวมคะแนน  100  คะแนน  โดยผูท้ี่ถือว่า    
    เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
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   8.  ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าแข่งขัน 

เพ่ือให้การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งพนักงานขับรถ  โรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลักษณะการคัดเลือกแบบคุณธรรมจึงก าหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติ 
ในการสอบของผู้เข้าสอบดังนี้ 
          8.1  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันทั่วไป คือ  สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก และ
กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   สวมถุงเท้า และ รองเท้าหุ้มส้น 

          8.2  ผู้เข้าสอบต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สูบบุหรี่หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืนขณะก าลัง
รอด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
          8.3  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ 

          8.4  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้  เพ่ือใช้แสดงตน
ก่อนเข้าห้องสอบ  หากผู้ใดไม่มีเอกสารที่ก าหนดเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ          
    

    9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

          ผูผ้่านการคัดเลือกรายงานตัวและท าสัญญาจ้างใน วันที ่ 23  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ที ่ ห้อง111  อาคาร 1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   10   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

                                       (นายหงษ์ดี   ศรีเสน) 
         โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 


