
 
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง    รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  จ านวน  1  อัตรา 

2. อัตราค่าจ้าง 
1. ทดลองงานระยะเวลา 3 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000.-บาท  
2. ผ่านการทดลองงานปรับอัตราค่าจ้างเป็นเดือนละ 12,000.- บาท  

 3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                     1) มีสัญชาติไทย 
            2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี 
            3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
            4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

             5) ไม่ เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

                          (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง                                 

          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

1)  เพศชาย   
2)  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3)  มีประสบการณ์ในการขับรถโดยสารไม่จ าทางหรือรถบรรทุก หรือช านาญทางด้านการ 
    ขับรถ พร้อมใบอนุญาตขับรถ 
4)  มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์และซ่อมบ ารุงรถยนต์ได ้
 



5)  มีใจรักในการบริการ และความเสียสละ สามารถท างานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ 
    วันหยุดของทางราชการได้   
6)  ต้องไม่เคยเป็นคู่สัญญาจ้างกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมาก่อน 

    3.3  หลักฐานการรับสมัคร 
1)   ส าเนาใบขับขี่ ประเภท 2 หรือประเภท 3 

      2)   ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง  
            จ านวน 1 ฉบับ 

      3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  
     ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 

      4)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ 
                          พร้อมส าเนาบัตร พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
6)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

      7)   หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   
                           ใบผ่านการคัดเลือกทหาร (ถ้ามี) พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

8)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือส าเนาใบอนุญาตขับ 
     รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จ านวน 1 ฉบับ 

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่ก าหนด  
ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม -  
12 มิถุนายน 2562  ในวัน และเวลาราชการ 
 5. การคัดเลือก 
  1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่  12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. เว็บไซต์
http://www.pkw.ac.th 
  2) สอบคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ์  
 6. ประกาสผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 มิถุนายน 25612 เว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th 
 7. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันที่  14 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เวลา 08.00 น. 
  ประกาศ  ณ วันที่   29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
                              (นางรุ่งนภา  แซ่ส้อ) 
              รองผู้อ านวยการ   รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   
 



 
 

ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรพลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
......................................... 

 
 

     ประกาศรับสมัคร         29 พฤษภาคม 2562 

 รับสมัคร         29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2562  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ            12 มิถุนายน 2562 

 ด าเนินการคัดเลือก        13 มิถุนายน 2562 

 ประกาศผลการคัดเลือก        13 มิถุนายน 2562 

 รายงานตัว ปฐมนิเทศ  และเริ่มปฏิบัติงาน      14 มิถุนายน 2562 

 
 
 


