
 

 

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 

------------------------------------------------ 
  ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้าง
เหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 ๒. เพศชาย มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
 ๓. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างตำ่ 
 ๔. มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขับรถยนต์ รู้จักเส้นทางในจังหวัด และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับรถยนต์เป็นอย่างดี 
 ๖. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท 
 ๗. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการทางสมองหรือมีจิตฟ่ันเฟือง ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้มี 
              โรคติดต่อร้ายแรง 
 ๘. แต่งกายสุภาพสะอาดและเรียบร้อย 
 ๙. เป็นผู้ตรงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินัย มีความประพฤติดี กริยาวาจาสุภาพ 
 ๑๐. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำงาน รวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจ 
    ทีด่ีในการขับรถยนต์ 

 

๒. อัตราว่าง ค่าตอบแทน และระยะเวลาจ้าง 
 ๑. อัตราว่าง  ๑  ตำแหน่ง 
 ๒. ค่าตอบแทน  ๙,๔๐๐ บาท /เดือน 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ 
 

๓. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา     
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข โดยต้องเตรียมรถยนต์ให้พร้อมก่อน 
  ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 ๒. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ให้เป็นไป 
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ๓. การลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน ตามข้อ ๑. หรือตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ กำหนด 
 ๔. การรับมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องมารับมอบงานจากผู้ควบคุมงานแต่ละวัน 
 ๕. เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องนำรถมาจอดไว้ในที่ท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กำหนด ยกเว้นการไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือกรณีอ่ืนตามที่สถาบัน 
  การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กำหนด 
 ๖. ผู้รับจ้างจะต้องมารับกุญแจเพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์กับผู้ประสานงานหรือ เจ้าหน้าทีแ่ละ 
   เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามให้นำกุญแจรถยนต์มาเก็บไว้  
   ณ สถานที่ที่ ผู้ว่าจ้างได้กำหนดให้เป็นจุดเก็บกุญแจรถยนต์ 
 ๗. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะ 
  เกิดข้ึน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี รวมถึงกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทำผิดกฎจราจร ผู้รับจ้างจะต้อง 
  ชำระอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเองทุกกรณี 
 ๘. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
 ผู้รับจ้างต้องดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 ของรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา 
 ๑๐. หากตรวจพบส่วนที่ชำรุดเสียหายและต้องรับการซ่อมแซมต้องทำการแจ้งแก่ผู้ควบคุมงานทราบ 
   โดยด่วน 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. การรับสมัครคัดเลือก 

 ให ้ผ ู ้ประสงค ์จะสม ัครค ัดเล ือก ย ื ่นใบสม ัครได ้ที่ สำน ักงานสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕    
 

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก 

 ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  ๑ ฉบับ 
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ 
 ๓. สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑ ฉบับ  
 ๔. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
  จำนวน  ๔  รูป 

๖. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน  ๑ ฉบับ 
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ กำกับทุกแผ่น 
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๖. วิธีการคัดเลือก   
 

 ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบ ในวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อาคารอำนวยการ
ชั้น ๓ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และสามารถ         
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.veine5.ac.th 
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านการสรรหาได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
๙. การจัดจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จะทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามลำดับใน
บัญชีผู้ได้รับการสรรหา ตามจำนวน และอัตราค่าจ้างท่ีกำหนดไว้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๕ 
 
 
 

 
 
  
 

 

(นายธนภัทร  แสงจันทร์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

http://www.veine5.ac.th/

