
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ และพ่อบ้าน-แม่บ้าน 

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

  ด้วย วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ พนักงาน
ขับรถ และพ่อบ้าน-แม่บ้าน ด้วยเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินงบประมาณ (อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ฉะนั้นอาศัย
อ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 12/2546 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวให้หัวหน้าสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอ านาจด าเนินการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ พนักงานขับรถ 
และพ่อบ้าน-แม่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งและอัตราค่าจ้างที่บรรจุและแต่งต้ัง 
1.1 เจ้าหน้าท่ีธุรการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีงานบัญช ี จ านวน 1 ต าแหน่ง 

อัตราค่าจ้าง 7,670 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1 – 3 เดือนแรก ได้รับ 1,000 บาท 
   ค่าครองชีพ 4 – 6 เดือน ได้รับ 1,500 บาท 
   หลังจาก 6 เดือน ได้รับ 2,330 บาท 
 

1.2 ต าแหน่งพนักงานขับรถ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
อัตราค่าจ้าง 6,600 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1 – 3 เดือนแรก ได้รับ 1,000 บาท 
   ค่าครองชีพ 4 – 6 เดือน ได้รับ 1,500 บาท 
   หลังจาก 6 เดือน ได้รับ 2,330 บาท 
 

1.3 ต าแหน่งพ่อบ้าน-แม่บ้าน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
อัตราค่าจ้าง 6,600 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1 – 3 เดือนแรก ได้รับ 1,000 บาท 
   ค่าครองชีพ 4 – 6 เดือน ได้รับ 1,500 บาท 
   หลังจาก 6 เดือน ได้รับ 2,330 บาท 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
2.3 เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.4 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี

กระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมท้ังมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตา
บอดสี หรือโรคสังคมรังเกียจ 

 

/ 2.6 ไม่เป็นผู้เสพสุรา... 
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2.6 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ 
 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 

3.1 เจ้าหน้าที่ธุรการต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี 
1) เพศชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาบัญชี 
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

3.2 ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
1) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
2) เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
3) วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ และรถหกล้อ ต้องมีประสบการณ์ในการ

ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์และ

การขนส่งเป็นอย่างดี 
6) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและ

เกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี 
7) ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย และท าความ

สะอาดท้ังภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.3 ต าแหน่งพ่อบ้าน-แม่บ้าน 
1) เพศชาย หรือหญิง 
2) อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
4) มีความรู้ความาช านาญด้านช่างปูน ช่างไม้ พื้นฐานการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ตกแต่งไม้

ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ท าความสะอาดอาคาร สถานท่ี บริเวณวิทยาลัย 
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 
41 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีด า และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 2 รูป 
4.2 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2526) ตาบอดสี 

และไม่มีสารเสพติด จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 ส าเนาใบขับข่ีรถยนต์ จ านวน 1 ฉบับ 
3.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบ

เปล่ียนช่ือ นามสกุล เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

/ 5. วันเวลาและสถานที่... 
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5.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่             
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ท่ีงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน เลขท่ี 18 ม.12 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทร 085 – 2887771 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันจันทรท่ี์ 18 กรกฎาคม 2565 
 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
50 บาท 
 

     7.  ก าหนดการคัดเลือก 
 

โดยก าหนดสอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติใน 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565  
 

รอบเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
 

รอบบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

8. ก าหนดประกาศผลการคัดเลือก 
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
 

  9.  รายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 
 

รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

        
      (นางสาวจันทิมา  วรรณโชติ) 
 รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
 

 

 


