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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางช่ัวคราว  

ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานขับรถยนต) 
...................................................... 

 

       ดวยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในประเภทวิชา    
ชางอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แตขาดบุคลากรในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียน
การสอน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา จึงมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานขับรถยนต) จำนวน         
1 อัตรา  
  ฉะนั้นอาศัยอำนาจท่ีไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1020/2557 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557        
เรื่อง มอบอำนาจใหผูอำนวยการวิทยาลัยและผูอำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีเบิก
จายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด และสถานศึกษาท่ีเบิกจายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับการเงิน) ตามขอ 15 การจาง
และเลิกจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเงินนอกงบประมาณ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. อัตราคาจางรายเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
1.1 อัตราคาจางเดือนละ 8,640 บาท 
1.2 มีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาใหไดรับเงินเดือนจากโครงการจัดหา

บุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน ในอัตราเดือนละ 9,800 บาท 
1.3 มีประกันสังคม 
1.4 มีสิทธิ์ไดรับคาธุรการภาคนอกเวลาราชการ  

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

2.1.1 เพศชาย  
2.1.2 มีสัญชาติไทย  
2.1.3 อายุไมต่ำกวา 22 ปบริบูรณ เขารับการตรวจเลือกการเกณฑทหารเรียบรอยแลว 
2.1.4 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชาง

อุตสาหกรรม (ทุกสาขาวิชา) 
2.1.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย  
2.1.6 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟองไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย      
/  วาดวย... 
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วาดวยขาราชการพลเรือน 
2.1.7 ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง    

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
2.1.8 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการ

ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ 
2.1.9 ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.1.10 ไม เปนนผู เคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย 
2.1.11 ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษรายแรง 
2.1.12 ไมเปนผูท่ีเคยถูกตองโทษทางคดีอาญา หรือรอลงอาญา 
2.1.13 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงครบถวนสมบูรณ ความประพฤติเรียบรอย ไมเปน

โรคตองหามหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เชน ความดันโลหิตสูง 
ลมบาหมู ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย)     
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดี แตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับ
ตำแหนง 

2.1.14 มีความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายท่ีเก่ียวกับรถยนต
และการขนสงเปนอยางดี 

2.1.15 มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และยังใชงานไดอยูจนถึงปจจุบัน 
2.1.16 มีความรูพ้ืนฐานดานเครื่องยนต สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณี

รถยนตเกิดเหตุขัดของ การดูแลบำรุงรักษา สามารถขับรถยนตไดท้ังเกียร
ธรรมดา และเกียรอัตโนมัติ 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
3.1 เปนเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานขับรถยนต) สวนกลาง โดยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอำเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
3.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา

ราชการไดทุกกรณี 
3.3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ขยันหม่ันเพียร เสียสละอดทน และมีความตั้งใจจริง  
3.4 ไมละท้ิงหนาท่ี ขาดงานหรือหยุดงาน โดยไมมีเหตุอันสมควร 
3.5 ไมนำเครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยสินอ่ืนใด ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
3.6 หามเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานขับรถยนต) นำรถยนตทางราชการไปใชในกิจสวนตัว 

และหามนำรถยนตออกจากลานจอดรถท่ีจัดเตรียมไวใหโดยไมมีใบอนุญาตใชรถยนต 
โดยเด็ดขาด 

3.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

4.1 รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไว     
ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) จำนวน 2 รูป 

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
/ 4.3 สำเนา... 
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4.3 สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครตามประกาศรับสมัคร 
จำนวน 1 ฉบับ 

4.4 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด. 8 ใบ สด.9 และ ใบ สด.43 เฉพาะผูสมัคร      
เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ 

4.5 สำเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต จำนวน 1 ฉบับ 
4.6 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ท้ังนี้ ใหผูสมัครรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวในสำเนาเอกสารตามขอ 4.2 – 4.6 

ทุกฉบับ 
5. กำหนดการรับสมัคร การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ การสอบคัดเลือก การประกาศ   

ผลสอบและการรายงานตัว 
5.1 รับสมัคร ระหวางวันท่ี 18 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  

ณ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ  
5.2 ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ์ ส อบ  วั น ท่ี  2 5  กรกฎ าคม  2 5 6 5  ท างเว็บ ไซต  

www.lpktc.ac.th หรือสอบถามไดจากบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร  
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หมายเลขโทรศัพท 0-4408-1145 

5.3 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบปฏิบั ติ  วัน ท่ี  26 กรกฎาคม 2565           
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  

5.4 ประกาศผลสอบ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต www.lpktc.ac.th หรือ
สอบถามไดจากบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
หมายเลขโทรศัพท 0-4408-1145 

5.5 รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีและทำสัญญาจาง วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. 
ณ งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

               (นางสาวกาญจนา   เง่ือนกลาง) 
             ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
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