
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชลัย 
เรื่อง  ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

********************* 

 ตามประกาศของที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต ์ จ านวน  2  อัตรา  ลงวันที่  22  เมษายน  2562   

 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  พิจารณาแล้ว  และเพ่ือให้การ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  จึงให้โรงเรียน
ด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ไม่ก่อนวันที่  2  พฤษภาคม  2562  โรงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศ  
ดังกล่าวข้างต้น  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

           
 
                                                              (นายศริิชัย   ไตรยราช) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จะด าเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ราชการ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  2562               
จึงประกาศรับสมัครสรรหาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ 
 1.1 ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหนง่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
 อัตราเงินเดือน  8,000  บาท  จ านวน  2  อัตรา 
2. ระยะเวลาการจ้าง  21  พฤษภาคม  2562  ถึง  31  มีนาคม  2563 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ(เอกสารแนบ 1) 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) เพศชาย มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปี และไม่เกิน 55 ปี 
 (3) วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.3 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ 
 (4) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (5) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความ
ดันโลหิต  ตาบอดสี  หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ 

 (6) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน) 
 (7) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้น

แต่คดีกระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (8) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ  หรือติดยาเสพติดใดๆ 
 (9) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ

การขนส่งเป็นอย่างดี 
 (10) มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา 

และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
 (11) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และท าความ

สะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 (๑๒) หากมีใบรับรองการผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 5. การยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหา 
 5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 
        /(2) ส าเนา................... 



 (2) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา จ านวน  1  ฉบับ 

 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
 (4) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบส าคัญการสมรส  

ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล เป็นต้น  จ านวน  1  ฉบับ 
 (6) ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ 
 (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้  จ านวน  1  ฉบับ 
 (๘) ใบ สด.๙ 
 6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการ
ครั้งนีเ้ป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 

 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา 
 7.1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจะด าเนินการรับสมัครในวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562 
 7.1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา                               

ในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 16.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 7.2 ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสรรหาให้มาสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ                      

ในวันที ่ 17  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ (เอกสารแนบ 2) 
 9. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสรรหาได้  ต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 
 10. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 10.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ

ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 10.2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จะไม่มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้ 
 11. วันประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2562  เวลา 16.00 น.                 

ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 12. การจัดจ้างผู้ได้รับการสรรหา  
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ

การสรรหาตามจ านวน  และอัตราค่าจ้างที่ก าหนดไว้  ในวันที่  21  พฤษภาคม  2562                         

ประกาศ   ณ   วันที่  2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

                                    
                                                                      (นายศิริชัย  ไตรยราช)                
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 
 
 
 



 
          เอกสารแนบ 1 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2562 

ล าดับที่  ต าแหน่ง จ านวน การปฏิบัติงาน 
1 พนักงานขับรถ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1. บริการขับรถยนต์ราชการไปตามค าสั่งของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถยนต์ โดยการตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ ามันเครื่องตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว         
ไฟเบรค ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง  ตรวจเช็คน้ า
กลั่น แบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศ และ
ตรวจเช็คน้ ามันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอ ให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้
งานบริการได้ตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ทราบทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่
น ารถออกไปให้บริการ และแจ้งท าการแก้ไขโดยด่วน 
3. ท าความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกตัวรถ ปัดกวาดล้างเช็ดถู
ภายในรถ ภายนอกรถอยู่เป็นประจ าอยู่ทุกคันตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที 
4. น ารถไปให้บริการ ณ จุดให้บริการพร้อมลงชื่อปฏิบัติงาน 
5. ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
           -แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 -ขับรถในอัตราความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด 
 -ขับชิดซ้ายตลอด 
 -หยุดรถทุกครั้งเมื่อถึงทางแยก หรือทางเลี้ยว ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าปลอดภัย จึงออกรถไปด้วยความนุ่มนวล 
 -ขับรถด้วยมารยาทที่ดี และมีน้ าใจให้กับผู้ใช้ถนนอ่ืน และ
ผู้โดยสารทุกท่าน  
 -ให้บริการในจุดจอดรับ-ส่งเท่านั้น ส่วนในการให้บริการนอก
จุดจอดรถนั้นขอให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานขับรถให้จอดรับ-ส่ง      
ได้ตามความเหมาะสม 
 -ก่อนการออกรถต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้ใช้บริการได้
ขึ้นหรือลงเรียบร้อยแล้ว 
 -หากมีเหตุอันใดที่ต้องพูดคุย หรือแจ้งขัดข้องกับผู้ใช้บริการ 
ต้องใช้วาจา และท่าทางที่สุภาพ ไม่แสดงกริยาที่ไม่ดีกับผู้ใช้บริการ     
ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด 
 -ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะให้บริการ 
 -ไม่สูบบุหรี่  ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ 
 -เชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
อย่างเคร่งครัด ขับรถตามเส้นทางท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้เท่านั้น 
และต้องให้บริการถึงปลายทาง 

 



      เอกสารแนบ 1 (ต่อ) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2562 
ล าดับที่  ต าแหน่ง จ านวน การปฏิบัติงาน (ต่อ) 

1 พนักงานขับรถ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
6. เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถยนต์
ราชการและลงเวลากลับที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกครั้ง 
7. น ารถไปจัดเก็บ  ณ  สถานที่ ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
8. ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
หลักสูตรและวิธีสรรหา 

ประกาศโรงเรียนกปิยะมหาราชาลัย  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2562 
 

1.ต าแหน่งพนักงานขับรถ การปฏิบัติงาน คะแนน 
วันที่  17  พฤษภาคม  2562 
การประเมินสมรรถนะ(ภาคเช้า) 09.00 -10.00 น. 
-ทดสอบความรู้ความสามารถ กฎหมายจราจร 
ประสบการณ์ประวัติส่วนตัว ท่วงทีกิริยาวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ 
วันที่  17  พฤษภาคม  2562 
การปฏิบัติ (ช่วงบ่าย) 13.00 น.- 14.00 น. 
ทดสอบทักษะการขับข่ีรถยนต์ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 

สอบปฏิบัติ 

 
50 คะแนน 

 
 
 
 
 

50 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่(พนักงานขับรถ)  

ตามประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
................................................................................ 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 2  -  8  พฤษภาคม  2562  

2 รับสมัคร 10  -  16  พฤษภาคม  2562 ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 16  พฤษภาคม  2562 16.00 น. เป็นต้นไป 

4 สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   17  พฤษภาคม  2562 09.00 น. เป็นต้นไป 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17  พฤษภาคม  2562 16.00 น. เป็นต้นไป 

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 21  พฤษภาคม  2562  

7 จัดส่งสัญญาจ้างให้สพม. เขต 22 22  พฤษภาคม  2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถเลขที.่......../.......... 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 
………………………………………………………… . 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……… .........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……… .........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................  
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................  
       ความสามารถพิเศษ คือ.......................................................................................................................... . 
        
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ...... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

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

 
 
 
 

 


