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ประกาศโรงเรียนหัวหิน
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน
ในตําแหนงพนักงานขับรถ
---------------------------------------------ดวยโรงเรียนหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติหนาที่ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน
ในตําแหนงพนักงานขับรถจํานวน 1 อัตรา
ดังนัน้ เพือ่ ใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรือ่ ง การสัง่ จาง การเลิกจาง การอนุญาตการลา
ของลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ใหผูอํานวยการโรงเรียนปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ สอบเขาปฏิบตั หิ นาที่
พนักงานขับรถ ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงพนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา อัตราจางเดือนละ
9,000.- บาท( เกา พันบาทถวน)
ระยะเวลาจาง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย มีอายุ
30 – 50 ป ผานการคัดเลือกทหาร
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการหรือผูด าํ รงตําแหนงทีร่ บั ผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบตั ิ หนาทีไ่ ด ไรความสามารถ หรือ คนเสมือนไร
ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยการประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(11) ไมเปนผูเ คยทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบตั งิ านในหนวยงานของรัฐ
(12) ไมเสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท ยาเสพติดใหโทษ บุหรี่
หรือผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิด
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2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
(1) ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
(2) มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนตและมีประสบการณในการขับรถยนต
(3) มีความซื่อสัตยสุจริตตรงตอเวลามนุษยสัมพันธดีมีความคลองตัวมีความสามารถดานการ
ประสานงาน แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี สุภาพ เรียบรอย ประพฤติตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ มีบคุ ลิกภาพดี
เหมาะสมกับลักษณะงานที่จาง กลาตัดสินใจ กระตือรือรนอดทน มีความรับผิดชอบทํางานเปนทีมไดและยอมรับ
ความคิดเห็นผูอ น่ื หรือขอผิดพลาดของตนเองเพือ่ นํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
(4) สามารถขับรถเพือ่ ไปปฏิบตั งิ านตางจังหวัดและพักคางคืนได
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
ใหผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตัวเองไดที่ ฝายอํานวยการโรงเรียนหัวหิน
ตั้งแตวันที่ 1 –5 กุมภาพันธ 2559ในวันเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัครสอบคัดเลือก
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน
6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 ฉบับ
(2) สําเนาวุฒกิ ารศึกษาจํานวน 2 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 2 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ -สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
หลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคทีต่ อ งหามตามกฎ ก.พ. วา
ดวยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก
(1) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
จํานวน 2 ฉบับ

(6) สําเนาหลักฐานการพนการเกณฑทหารหรือวารับการยกเวน (สด.9,สด.43)

(7) สําเนาใบขับขีร่ ถยนต จํานวน
2 ฉบับ
(8) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก(โดยการสัมภาษณ)
โรงเรียนหัวหิน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 8กุมภาพันธ 2559 ณ
บอรดประชาสัมพันธ หนาหองฝายอํานวยการโรงเรียนหัวหิน (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ ดวยตนเอง)
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่10 กุมภาพันธ 2559 ณ ฝายอํานวยการโรงเรียนหัวหิน
เวลา 10.00 น. – 15.00 น.โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
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6. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
โรงเรียนหัวหิน จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันที่ 12กุมภาพันธ 2559 ณ บอรด
ประชาสัมพันธ หนาหองฝายอํานวยการโรงเรียนหัวหินและผูผ า นการคัดเลือกเขารับรายงานตัวเพือ่ ปฏิบตั งิ านใน
วันที่ 15กุมภาพันธ 2559
ประกาศ ณ วันที่ 29มกราคม พ.ศ. 2559
(นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ )
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนหัวหิน

