ประกาศโรงเรียนอินทร์บุร ี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานขับรถโรงเรียน
*********************
ดวยโรงเรียนอินทรบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานขับรถโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบ
อํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน
พนักงานขับรถโรงเรียน ดังนี้
๑. ตําแหนงทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตําแหนง พนักงานขับรถโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๓๐ ปบริบูรณ
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคในการเมือง
๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐหรือองคการระหวางประเทศ
๒.๙ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

- ๒ ๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๓.๒ ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
๓.๓ มีประสบการณในการขับรถอยางนอย ๑ ป
๓.๔ มีอายุ ๓๐ – ๔๕ ป
๓.๕ มีสุขภาพแข็งแรง
๔. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทําหนาที่พนักงานขับรถโรงเรียน
๔.๒ ดูแลทําความสะอาดรถยนต
๔.๓ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติดตอ
ขอรับใบสมัครไดที่ ณ หองบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนอินทรบุรี เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี ในระหวางวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ เวน
วันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต
๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืน
ใหทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี

- ๓ ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนอินทรบุรี จะไมพิจารณาจาง
และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และ
กําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอินทรบุรี อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
๘. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือก
โรงเรียนอินทรบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจ
ที่กําหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
อินทรบุรี โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้
๙. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนอินทรบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนอินทรบุรี และเว็บไซตของโรงเรียนอินทรบุรี
๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต ๕
๑๑. การจัดทําสัญญาจาง
๑๑.๑ จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการคัดเลือก ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกําหนด
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๑.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม
พิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิทยา สีหบุตร)
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรบุรี

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถโรงเรียน
โรงเรียนอินทร์บุร ี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล
...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชือ้ ชาติ....................................ศาสนา
............................................
๒. เกิดวันที.่ ......................... เดือน...........................................พ.ศ.
.............................................................
อายุถงึ วันสมัคร............................ปี .................................................เดือน
............................................วัน
๓. เกิดทีต่ ําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด
....................................
๔. เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน
..............................
.....................................................เมือ่ วันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ
.....................
หมดอายุเมือ่ วันที…
่ …….........เดือน.........................................พ.ศ
............................................................
๕. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ...............................หมู.่ ............. ถนน..................................ตําบล
......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์
...................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น................................................เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก
.........................................................................................................................
ได้รบั วุฒกิ ารศึกษา
....................................................................................................................................

มีคุณวุฒคิ วามรูพ้ เิ ศษ คือ
...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................
๗. เลขทีใ่ บอนุ ญาตขับขีร่ ถยนต์สาธารณะ...........................................ออก ณ สํานักงาน
..............................
.....................................................เมือ่ วันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ
.....................
หมดอายุเมือ่ วันที…
่ …….........เดือน.........................................พ.ศ
............................................................
๘. ขอสมัครเป็ นพนักงานขับรถโรงเรียนอินทร์บุร ี

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลายมือชื่อ).................................................ผูร้ บั
สมัคร
(...........................................)
วันที.่ .................เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

