
                       
 
 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

        

 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อนบาทถ้วน)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ท าหน้าที่รับผิดชอบขับรถยนต์ บ ารุงรักษาท าความสะอาดเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เพศชาย 
2. เชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย 
3. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี ขึ้นไป 

 4.  ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป 
 5.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 6.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคร้ายแรง 
(1)  โรคตาบอดสี 
(2)  โรคเรือนในระยะติดต่อ หรือระยะปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(3)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(4)  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(5)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(6)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 7.  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรือเลิกจ้างเพราะกระท าความผิด 

ทางวินัยจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 9.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

2. หลักฐานการรับสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
2. วุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 

3. ผลการเรียน... 



3. ผลการเรียน (Transcript) ของวุฒิที่ใช้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ    
5. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จ านวน 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เอกสารที่

แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือเอกสารอื่นๆ จ านวน 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครน าเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
ที่รับสมัครและให้รับรองส าเนาถูกต้องลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกรายการ 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
1  กรกฎาคม  2561 เป็นต้นไป 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 – 16.30 น.) ในวันและ

เวลาราชการ ณ ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โทร. 053 – 216663  

 5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 15 มิถุนายน  2561  ณ บอร์ดหน้าห้องส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และทางเว็บไซต์ http://www.iven1.ac.th 

 6. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  

7. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เพ่ือจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จะต้องเป็นผู้มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 8. รายงานตัวประกาศผล 
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่  22 มิถุนายน  2561 ณ บอร์ดหน้าห้องส านักงาน

ผู้อ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และทางเว็บไซต์ http://www.iven1.ac.th 

 9. เข้าปฏิบัติงาน 
รายงานตัวท าสัญญาจ้าง วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ 

ส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 (นายบุญเลิศ  ห้าวหาญ) 

                 ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

http://www.iven1.ac.th/
http://www.iven1.ac.th/


 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

6 - 11 มิถุนายน 2561 จ าหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 

14   มิถุนายน  2561 ตรวจสอบคุณสมบัติ 

15   มิถุนายน  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

18   มิถุนายน  2561 สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

22   มิถุนายน  2561 ประกาศผลสอบ 

25   มิถุนายน  2561 รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 

  1   กรกฎาคม 2561 เริ่มปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

 

 

 

 


