
 
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

เร่ือง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภู เก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 13 อัตรา และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร 
   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ   จำนวน   2   อัตรา 
   ตำแหน่ง  นกัการภารโรง   จำนวน  13  อัตรา 
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน   3   อัตรา 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                     1) มีสัญชาติไทย 
            2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี 
            3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
            4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

             5) ไม่เป็น ผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

                          (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง                                 

          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 



   2.2.1 พนักงานขับรถ   
    อัตราค่าจ้าง 
    1. สำหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์การทำงาน (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน) เดือนละ 
12,000 บาท  
    2 สำหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์การทำงาน 10,000 บาท  (ต้องมีการทดลองงาน 3 
เดือน) และเมื่อผ่านการทดลองงานอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท 
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1)  เพศชาย   
2)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3)  มีประสบการณ์ในการขับรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถบรรทุก หรือชำนาญทางด้าน 

การขับรถ พร้อมใบอนุญาตขับรถ ประเภท 2 หรือประเภท 3 
4)  มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ได้ 
5)  มีใจรักในการบริการ และความเสียสละ สามารถทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ 

วันหยุดของทางราชการได้ สามารถปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
6)  รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี 

    หลักฐานการรับสมัคร 
1)  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภท 2 หรือ 

ประเภท 3 
      2)  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  อย่างละ 1 ฉบับ 

      3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถา่ย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 

      4)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ท่ีมีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
พร้อมสำเนาบัตร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

5)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
6)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

      7)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล ทะเบียนสมรส  
ใบผ่านการคัดเลือกทหาร (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
   2.2.2 นักการภารโรง  อัตราค่าจ้าง  9,900  บาท 
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1)  เพศชาย/หญิง   
2)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3)  มีใจรักในการบริการ และความเสียสละ สามารถทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ 

วันหยุดของทางราชการได้ สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4)  ดูแลรักษาความสะอาดประจำอาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน และบริเวณรอบๆโรงเรียน     

และสามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ดี 
 



 
5)  สามารถทำงานหนักได้ 
6)  มีความสามารถพิเศษด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา งานซ่อมแซมจะพิจารณา

เป็นพิเศษ 
    หลักฐานการรับสมัคร 

1)  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
      2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  

ซึ่งถา่ยมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
      3)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ท่ีมีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ 

พร้อมสำเนาบัตร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
      4)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

5)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
      6)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล ทะเบียนสมรส   

ใบผ่านการคัดเลือกทหาร (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 
   2.2.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
    อัตราค่าจ้าง      
    1. สำหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์การทำงาน (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน) เดือนละ 
14,000 บาท  
    2 สำหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์การทำงาน 12,000 บาท  (ต้องมีการทดลองงาน 3 เดือน) 
และเมื่อผ่านการทดลองงานอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท 
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1)  เพศชาย   
2)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3)  เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่เป็น 

ผู้เสพสารเสพติด หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคติดต่อท่ีคณะกรรมการกำกับ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนด  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ  หรือ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานปฏิบัติการของรัฐ  
    4) อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี บริบูรณ์  ไม่เกิน 50 ปี และมีความสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 
160 เซนติเมตร มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง  

5)  ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญาจนได้รับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก
สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน  
และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้ว   

6)  เป็นผู้มีความรู้ในศิลปะป้องกันตัวและการใช้อาวุธพอสมควร   



    หลักฐานการรับสมัคร 
1)  สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 

      2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  
     ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 

      3)  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ท่ีมีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ 
                          พร้อมสำเนาบัตร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
      4)  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

5)  ใบผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ 
6)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

      7)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล ทะเบียนสมรส   
                         (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครท่ีกำหนด  
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 323 ต้ังแต่วันที่ 7 - 22 กันยายน 
2564 ในวัน และเวลาราชการ 
 4. การคัดเลือก 
  1) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันท่ี 23 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th 
  2) สอบคัดเลือก วันท่ี 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 5. ประกาสผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี 27 กันยายน 2564  ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th 
 6. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 323  เวลา 08.30 น. 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี   6  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
                           (นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการสมัครคัดเลือกและเลือกสรรพลูกจ้างชัว่คราว  
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2564 
......................................... 

 
 

     ประกาศรับสมัคร        7 กันยายน 2564 

 รับสมัคร                    7 – 22 กันยายน 2564 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   23 กันยายน 2564 

 ดำเนินการคัดเลือก        24 กันยายน 2564 

 ประกาศผลการคัดเลือก        27 กันยายน 2564 

 รายงานตัว ปฐมนิเทศ  และเริ่มปฏิบัติงาน       1 ตุลาคม 2564 

 
 


