
  

  

  

  

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ 

--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร 

   รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งคนขับรถ จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง  

เดือนละ ๖,๘๐๐ บาท  

  ๑. คุณสมบัติผูเ้ข้ารับการคัดเลือก  

      ๑.๑ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 

      ๑.๒ มีใบอนุญาตขับข่ี 

      ๑.๓ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

      ๑.๔ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑) 

หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

      ๑.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 

      ๑.๖ สามารถปฏิบัติงานหน้าที่นักการภารโรงได้  

      ๑.๗ มีประสบการณ์ในการขับรถ 

      ๑.๘ ไม่มีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

  ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

      ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน 

สมเสม็ดวิทยา ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ  

     ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

  ๓. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก  

     ๓.๑ ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ  



     ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  

      ๓.๓ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  

      ๓.๔ ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จ านวน ๑ ฉบับ  

      ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ  

      ๓.๖ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยน

ชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ  

      ๓.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑× ๑.๕ นิว้ จ านวน ๒ รูป  

  ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

  ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

   จะด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ์  

  ๖. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก  

   จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ต าบลชุมแสง 

อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ตามตารางคัดเลือกดังนี้  

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที ่๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 
ทดสอบความรู้ทั่วไป 
ทดสอบการฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ์  

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวม ๒๐๐ 
  ๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

      ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวทเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ใน

ล าดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับฉลาก)  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

      ๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม

สูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยท าสญัญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๒๓ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

   (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 

   (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  

   (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับจ้างตามก าหนด  



  ๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

      ๘.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียง

ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ส าหรับการเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึน

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง  

      ๘.๒ การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น

ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง จัดท าสัญญาจ้างในกรณี

ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความ

ประพฤติดี ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

      ๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงท าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 

         ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

      

  

  

                                                (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  

 


