ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคใ5(รพาปราจีน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ
ด้วย วิท ยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขับรถ
ด้วยเงินงบประมาณ (อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ ๑๒/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราวให้
หัว หน้าสถานศึก ษา สัง กัด สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา มีอ ำนาจดำเนิน การแทนเลขาธิก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขับรถ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่บรรจุและแต่งตั้ง

๑.๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
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 ธุรการนอกเวลาราชการดังแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ และเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เพศขาย อายุไม่ตํ่ากว่า ๓๐ ปี และไม่เกิน ๔๔ ปี
๒.๓ เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
๒.๔ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๔ มีใบอนุญาตขับฃี่รถยนตํ ใบขับชี่รถจักรยานยนต์ และรถหกล้อ ต้องมีประสบการณใน
การขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เซ่น
ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี หรือโรคสังคมรังเกียจ
๒.๗ ไม่เคยต้องโทษ คดีอ าญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน
เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๘ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
๒.๙ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ตจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับรถยนต์และ
การชนส่งเป็นอย่างดี
๒.๑๐ มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
๒.๑๑ ตรวจสอบ...

๒.๑๑ ตรวจสอบระบบต่า ง ๆ ของรถยนต์ให,อยู่ในสภาพใซ’ง านได้อ ย่า งปลอดภัย และทำ
ความสะอาดทั้ง ภายในและภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๓.๑

รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่า ยมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือ น
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓.๒ ใบรับ รองแพทย์แ สดงว่า ไม่เป็น โรคต้อ งห้า มตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ตาบอดสี และไม่มีสารเสพติด จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ ทะเบีย นบ้านพร้อ มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบแสดงผลการเรียน หรือ หนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ สำเนาใบฃับขี่รถยนต์ จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๗ สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ (ในกรณีท ี่ม ีก ารเปลี่ย นซื่อ หรือ นามสกุล ) เซ่น ใบสำคัญ การ
สมรส ใบเปลี่ยนซื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สมัค รด้ว ยตนเองหรือ ส่ง ใบสมัค รทางไปรษณีย ์ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๖๒ ถึงวัน ที่
๑๙ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น วัน หยุด ราซการ สมัค รได้ท ี่ง านบุค ลากรวิท ยาลัย เทคนิค
บูรพาปราจีน เลขที่ ๑๘ ม.๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน บุรี ๒๕๑๔๐ โทร ๐๘๕ - ๒๘๘๗๗๗๑

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. ค่าธรรมเป็ยมการสมัคร
๕๐ บาท

๖. กำหนดการคัดเลือก
โดยกำหนดสอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซ่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบสัม ภาษณ์
ซ่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๗. กำหนดประกาศผลการคัดเลือก
วิท ยาลัย ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวัน ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

๘. รายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่
รายงานตัวและทำสัญ ญาจ้างในวัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

แ/

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฟ้เ.

(นางสุภ าภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อ ำนวยการวิท ยาลัย เทคนิค บูร พาปราจีน
ฝ่ายบริห ารทรัพ ยากร
ประกาศเลขที่.^.!^3.. ./๒๕๖๒

