
 
 

 
 
  

 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก  

 

------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างเหมา
บริการรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  โดยมีระยะเวลาจ้าง  12  เดือน (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันเสร็จสิ้น
การด าเนินการสมัคร  – 30 กันยายน 2562)  ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน หากไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง  และ อาจมีการต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น
และข้ึนอยู่กับงบประมาณของทางราชการที่ได้รับโอนจากต้นสังกัดเป็นส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน  รายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์  /  ไม่เกิน 55 ปี  
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
      (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด           
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

  2. ต ำแหน่ง/อัตรำ ที่รับสมัคร 
   พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 

3. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                          3..1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 หรือ ม.6  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท หรือ 

3.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท หรือ 
3.3  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท หรือ 
3.4  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท  
3.5  แต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม กับสถานที่ราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ 
3.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ เรียบร้อย  
3.7  มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
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3.8  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานขับรถยนต์  
3.9  มีความรู้ในการบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ                  

ใช้รถยนต์ดังกล่าว ,บันทึกเสนอข้อบกพร่องที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขซ่อมแซม , บันทึกการใช้รถในสมุดควบคุม                    
ตามระเบียบของทางราชการ 

3.5  ปฏิบัติงานธุรการ กรณีเว้นว่างจากงานขับรถยนต์ เช่น  งานลงทะเบียนรับส่งหนังสือ ,  
งานอาคารสถานที่ และ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  4.ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์ โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต http://phuket-moe.xyz/  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
ได้ ที่ ก ลุ่ ม อ าน วยก าร   ส านั ก งาน ศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด ภู เก็ ต   ร ะห ว่ า งวั น ที่  5  ตุ ล าค ม   2 5 6 1  –                                     
วันที่ 15  ตุลาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ในวันเวลาราชการ 
  5. เอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัคร 
      (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด 
      (2) ส าเนาวุฒิบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา และ ระเบียนแสดงผลการเรียน  
      (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
      (5) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก 
      (6) รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
      (7) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น อายุไม่เกิน 1 เดือน 
      (8) ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมส าเนา (ถ้ามี) 

    (9) ใบขับข่ีรถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ 

  6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่                 
17  ตุลาคม  2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต /ทางเว็บไซต์ http://phuket-moe.xyz/ และ                    
ทางโทรศัพท์ที่ได้เขียนไว้ในใบสมัคร  
  7.วิธีกำรคัดเลือก 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสม          
กับต าแหน่งโดยการประเมินจากหลักฐานและข้อมูลตามใบสมัคร , การสอบสัมภาษณ์ และ การสอบปฏิบัติ                          
ในวันที่ 16  ตุลาคม  2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  

  8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  และคะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60   โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากมาไปน้อย กรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ก่อน 
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