ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้นอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และคาสั่งมอบอานาจ ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
ตาแหน่งพนักงานขับรถ ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 58 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ
พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. และ 5 กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่
(6) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เพศชาย วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
(2) มีประสบการณ์การทางาน และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

./ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ...

-2- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง
(2) มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
(3) มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
(4) อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
(5) หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
(6) สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่
(7) ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
(1) ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การสรรหา ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลและงบประมาณ โรงเรี ย นศรี วิ ชั ย วิ ท ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 68 หมู่ 1 ถนนมาลั ย แมน
ตาบลวังตะกู อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน
2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034 – 261587
(2) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสาเนาจานวน 1 ชุด รับรองความถูกต้องด้วยตนเอง
ยกเว้น ข้อ (5) และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยไม่มีเงื่อนไข
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ดังนี้
(1) ใบสมัครตามแบบที่กาหนด
(2) วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนและผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวัน
ปิดรับสมัคร
(3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
(4) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
(5) ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่า
ไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 และ 5 กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่
(6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
(7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบสาคัญการหย่า พร้อมสาเนา (ถ้ามี)
(8) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
(9) หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
(10) หลักฐานที่จาเป็นอย่างอื่น (ถ้ามี)
./ เงื่อนไขในการรับสมัคร...

-34. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรีย นศรีวิชัย วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่
7 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และทางเว็บไซต์ http://www.swc.ac.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
- ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้
6.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เกี่ยวกับความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
6.2 ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
7. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจะดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่
9 มิถุนายน 2565 โดยกาหนด ดังนี้
7.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
7.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
8. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการสอบข้อเขียน
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอี ก ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากั น
ให้ใช้วิธีการจับฉลากตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน
2565 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และทางเว็บไซต์ http://www.swc.ac.th
10. เงื่อนไขการจ้าง และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง
10.1 ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรร จะได้ รับ การจั ด ท าสั ญ ญาจ้า ง โดยเริ่ มจ้ า งตั้ งแต่ วั น ที่
14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่อง จะทาการต่อ
สั ญ ญาจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดิ ม ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเป็ น ไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
./10.2. การเรียกตัว...

-410.2 การเรียกตัว ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นอัตราจ้าง
ชั่วคราวครั้งแรก ให้ยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
10.3 ผู้ผ่านการสรรหาจะปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ ในกรณีระหว่างปีการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างออก
คาสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น
11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการจ้างไปแล้ว
(2) ขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ไม่อาจไปปฏิบัติงานตามวันที่กาหนดได้
(5) กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ให้ ถือ ว่าบุ ค คลนั้น เป็นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติที่จะได้รับ การจ้ างเป็ นอัตราจ้างลู กจ้า ง
ชั่วคราวรายเดือนตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้า ง และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕65

(นายชัชวาลย์ สิงหาทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

กาหนดการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
ประกาศรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565

เลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
และสอบปฏิบัติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

การรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

