
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคยูรพาปราจีน 
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

ด้วย ว ิทยาล ัยเทคน ิคบ ูรพาปราจีน จะดำเน ินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป ็นพนักงานขับรถ 
ด ้วยเง ินบำร ุงการศ ึกษาหรือเง ินงบประมาณ (อ ุดหน ุนค ่าจ ัดการเร ียนการสอน) ฉะน ั้นอาศัยอำนาจตามคำส ั่ง 
สำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑ เอ/๒๕:๔๖ ลงวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๔๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ 
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้หัวหน้าสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอำนาจดำเนินการ 
แท น เล ข าธ ิก ารค ณ ะ ก รรม ก าร ก าร อ าช ีวศ ึก ษ า จ ีงป ระกาค ร ับ ส ม ัค รค ัด เล ือ ก บ ุค ค ล เป ็น พ น ัก งาน ข ับ รถ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่บรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑ ดำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๖,๖๐๐ บาท/เดือน ค่าครองชีพ ๑ -  ๓ เดือนแรกได้รับ ๑ ,๐๐๐ บาท

ค่าครองชีพ ๔ -  ๖ เดือนได้รับ ๑,๔๐๐ บาท
หลังจาก ๖ เดือนได้รับ ๒,๓๓๐ บาท

๑.๓ ธุรการนอกเวลาราชการตังแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๐๗.๓๐ และเวลา ๑๖.๓๐ -  ๑๘.๐๐ น.

๒. คุณสมบัติ'ของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า ๓๐ ป ี และไม่เกิน ๔๔ ปี 
๒.๓ เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
๒.๔ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๔ มีใบอนุญาตขับฃี่รถยนต์ ใบขับฃี่รถจักรยานยนต์ และรถหกล้อ ต้องมี'ประสบการณใ,น 

การขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดื ส ุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ร ับผิดชอบ ไม่เป ็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบ ัต ิงาน เซ่น 
ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี หรือโรคสังคมรังเกียจ

๒.๗ ไม่เคยต้องโทษ คด ีอาญาถึงจำค ุก หรือถูกพิพากษาให้เป ็นบุคคลล้มละลายมาก่อน 
เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๘ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
๒.๙ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ

การขนส่งเป็นอย่างดี
๒.๑๐ มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา 

และเกียร์ออโต์ได้เป็นอย่างดี

๒.๑๑ ตรวจสอบ...



-  ๒  -

๒.๑๑ ตรวจสอบระบบต่าง  ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำ 
ความสะอาดท้ังภายในและภายนอกอย่างสม่ําเสมอ

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป
๓.๒ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕:๒๖) 

ตาบอดสี และไม่มีสารเสพติด จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓ .๔ ใบแสดงผลการเรียน หรือ หนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๔ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๖ สำเนาใบฃับฃ่ีรถยนต์ จำบวบ ๑ ฉบับ
๓.๗ สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนขื่อ หรือนามสกุล) เซ่น ใบสำคัญการ

๔. วับเวลาและสถานท่ีรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ต้ังแต่วันท่ี ๑๙ พฤศจํกายน ๒๔๖๒ ถงวันท่ี

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราซการ สมัครได้ท่ีงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค 
บูรพาปราจีน เลขท่ี ๑๘ ม.๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๔๑๔๐ โทร ๐๘๔-๒๘๘๗๗๗๑ 
ประกาศรายข่ือผู้มีสิทธิสอบ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๔๐ บาท

๖. กำหนดการคัดเลีอก
โดยกำหนดสอบทฤษฎีและสอบปฏิบ้ติในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สมรส ใบเปล่ียนข่ือ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

สอบสัมภาษณ์ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๗. กำหนดประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

๘. รายงานคัวพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน


