
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 

*************************************** 
ตามหนังสือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/๖๐๖๐  ลงวันที่            

๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จากเงินนอกงบประมาณสถานศึกษา  และโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์   จ านวน ๑  อัตรา  ดังนั้น   อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่   ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ต ำแหน่งทีร่ับสมัคร 
        รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จ านวน    ๑  อัตรา  

1. คุณสมบัตผิู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
1.1  มีคุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน  

ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
1.2  ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
1.3  เพศชาย อายุตั้งแต่ ๓๐ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี 
1.4  มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล/สาธารณะ และมีประสบการณ์ 
1.5  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
1.6  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือจ าคุกหรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน   
1.7  ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ทั้งเขตกรุงเทพ/ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
1.8  มีใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้ามในการปฏิบัติงาน 

           ค่ำจำ้งรำยเดือน  เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 ๒.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่   ๑๔ –  ๒๑  มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๘๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ตามวันเวลาราชการ 
         ๓.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 

๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒  ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๓.๖  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน 



 

๔.  กำรยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    ๔.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
             ๔.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๕. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่   ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒   ณ  หน้าห้องธุรการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

         ๖. วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

๗.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จะด าเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๒    
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
 ๘. ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  

          ๙.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
                ๙.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
                ๙.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งใดๆ ครั้งแรกตามล าดับและให้มา
รายงานตัว  ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก 
 ๙.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ทุกต าแหน่งในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  อาจสั่ง 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 



 
 

     ๙.๖. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            

                                   
               (นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 

ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๖๒ 

 
................................................................................ 

 
๑๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๒  มกราคม ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๓  มกราคม ๒๕๖๒  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
๒๕  มกราคม ๒๕๖๒  ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


