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ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
--------------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง      
การสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐) และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าทีพ่นักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร      

รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1 อัตรา              
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,000 บาท     

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

1.1   มีสัญชาติไทย 
1.2   เพศชาย อายุ 30 – 50 ปี 
1.3   วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.4   มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน  
1.5   ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕3    

และกลุ่มโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที ่
1.6   มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง 

เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ  
1.7   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด     

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.8   เข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว 
1.9   รู้จักเส้นทางในเขตท้องที ่นอกพ้ืนที่ และจังหวัดต่าง ๆ เป็นอย่างด ี
1.10 มีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

          2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องบุคคล 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
โทร 032 – 248109 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.00น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
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3.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก   

3.1 วุฒิการศึกษาพรอ้มสำเนา     จำนวน  ๑  ฉบับ 
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา    จำนวน  1  ฉบับ 
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา      จำนวน  1  ฉบับ 
3.4 ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์พร้อมสำเนา    จำนวน  1  ฉบับ 
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมสำเนา  (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
3.6 สด. ๙ ฉบบัจริงพร้อมสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ 
3.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕3     จำนวน 1 ฉบับ 

3.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดอืน  และเป็นรูปถา่ยครั้งเดียวกัน   จำนวน  2  รูป 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียน
ประสาทรัฐประชากิจ  ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   และทางเว็บไซต์  
www.ppschool.ac.th 

5.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
  ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   

6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
  จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์     

เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
เวลา ๐๙.๐๐ – 10.00 น. ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 50 สัมภาษณ์ 
เวลา 10.30 – 11.30 น. ความสามารถในการขับยานพาหนะ 50 สอบปฏิบัติ 

7.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชกีารคัดเลือก  
7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า   
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

7.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้ 

(1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

7.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน          
จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 

http://www.ppschool.ac.th/
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          8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    

8.1 ดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน    
ขับรถยนต์ โดยเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรก    
ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง 

8.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565   
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่วันที่         
10 กุมภาพันธ์ 2565 

8.3 การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์            
จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด            
หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้ง      
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มเีงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.4 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างทางโรงเรียนจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพิจารณาจัดจ้าง   
ในปีงบประมาณต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒565 
 
 
 

(นายสมมาต โพธิ์ทอง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
………………………………………….. 

                                                เขียนที่…………………………………….. 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด..............................
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่.............ตำบล................................อำเภอ.................จงัหวดั........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง  (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................ 
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์          
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์พร้อมสำเนา    จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมสำเนา  (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   สด. ๙ ฉบับจริงพรอ้มสำเนา    จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน   จำนวน  1  ฉบับ 
  (    )   รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                                                                               
                              ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดอืน    จำนวน  2  รูป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 

             (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร 
                                (.......................................................) 
                                                                วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 

นิ้ว 
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ปฏิทินกำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564) 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมดำเนินงาน สถานที ่
ภายใน 

24 มกราคม 2565 
ประกาศรับสมัคร 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ 
www.ppschool.ac.th 

31 มกราคม –  
6 กุมภาพันธ์ 2565 

ขอรับ และยื่นใบสมัคร 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ 

www.ppschool.ac.th 
ภายในวันที่  

7 กุมภาพันธ์ 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ 
www.ppschool.ac.th 

วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2565 

สอบคัดเลือก 
ห้องประชุมสมาคมฯ โรงเรียน

ประสาทรฐัประชากิจ 
ภายในวันที่ 

9 กุมภาพันธ์ 2565 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ 
www.ppschool.ac.th 

วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2565 

ทำสัญญาจ้าง / เริ่มปฏิบัติงาน 
ห้องประชุมสมาคมฯ โรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ 
   

 
 

 
 


