ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
------------------------------------------------------ด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเหมาบริ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ขับรถยนต์ ปฏิบัติงานที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน ๑ ตาแหน่ง ดังนี้
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์
(๒) ดูแลบารุงรักษารถยนต์
(๓) ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องการใช้รถยนต์
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณวุฒิ
จบการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่ำตอบแทน
อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามแนวทางการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง วันเริ่มทาสัญญาจ้างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖1
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒

(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๒.๒ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
๒.๓ มีความชานาญและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์ จ ะสมั คร ให้ ขอรับ ใบสมั ค รหรือ พิ ม พ์ ใบสมั ครแนบท้ ายประกาศหน้ าเว็ บ ไซด์ สานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท http://cpeo.cnt.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้อง) ดังนี้
๑. ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
๒. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
๓. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์
๖. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่หมดอายุ จานวน 1 ชุด
5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกภายใน
วั น ที่ 2 6 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2 5 61 ณ ส านั ก งาน ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย น าท และทางเว็ ป ไซ ต์
http://cpeo.cnt.go.th

๓

๔. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) และ ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังนี้
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒ บุคลิก ลักษณะ ท่วงทีวาจา
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
๕. วัน เวลำ และสถำนที่สอบข้อเขียนและประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จะจัดให้สอบข้อเขียน ณ สนามสอบซึ่งจะประกาศให้ทราบ
พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน /เวลา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)

ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิได้รับการจัดจ้าง ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
กรณีคะแนนรวม เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก
๗. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
สานั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ชั ย นาท จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ภายในวั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ ทางเว็บไซต์ http://cpeo.cnt.go.th โดยประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
๘. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชี
๘.๑ ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๘.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๔

(๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
(๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๖) ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
(๗) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๙. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง ตามลาดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ การเรียกตัวครั้ง
ต่อ ๆ ไป สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่
รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ ปรากฏในเอกสารการ
สมัคร
ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรื อปรั บเปลี่ย นไปเป็ น ตาแหน่ งลู กจ้ างประจา หรือ ข้าราชการในระหว่างปี ง บประมาณ หาก ปรากฏว่ าเป็ น ผู้ ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายวินัย ตะปะสา)
รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

๕

กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
จัดทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561

๖
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง
ขนาด
๑ x ๑.๕ นิ้ว

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จึงขอเสนอรายละเอียด
พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อและชื่อสกุล (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................................................................
๒. สัญชาติ.............เกิดวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...............อายุ..........ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………………………………………………………………………....…………………
วันบัตรหมดอายุ............................................................ ภูมิลาเนา (จังหวัด)..........................................................
๓. เกิดที่จังหวัด...............................ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้านหรือที่ติดต่อได้) บ้านเลขที่..............หมู่ที่ ...........
ตรอก / ซอย....................................ถนน.....................................ตาบล............................อาเภอ..........................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.....................................................................
๔. ตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก  พนักงานราชการ
กลุ่มวิชา........................................................
 ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง.....................................................................
๕. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
๖. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ตาบล.......................อาเภอ.........................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.....................................โทร............................................................................
๗. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
๘. อาชีพปัจจุบันอาชีพปัจจุบัน  ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน  อาชีพอื่นหรือกาลังศึกษาต่อ
.................................................................................................................................................................................
๙. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
๙.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
๙.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๙.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
๙.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๙.๕ ใบรับรองแพทย์
๙.๖ ใบอนุญาตขับรถยนต์
9.6 อื่น ๆ ......................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบ
สมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการคัดเลือก
และบรรจุแต่งตั้ง
ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(..............................................................)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

๗

