รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกจางเหมาบริการ
ตําแหนง ปฏิบัติงานดานขับรถยนต กองตอตานการคามนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
..........................................................
ดวยกองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานขับรถยนต ประจําฝายบริหารทั่วไป
กองตอตานการคามนุษย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนง ปฏิบัติงานดานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เพศชาย เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2.3 มีความประพฤติเรียบรอย พรอมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับ
ตําแหนงที่รับผิดชอบ ไมเปนโรคตองหามหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เชน ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ
โดยมีใบรับรองแพทย
2.4 พนพันธะทางทหาร
2.5 ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เวนแตคดีกระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
2.6 ไมเปนผูเสพ หรือติดยาเสพติดใดๆ
2.7 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคสังคมรังเกียจ
2.8 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตมาแลวไมนอยกวา 2 ป มีประสบการณในการขับขี่รถยนตไมนอยกวา 2 ป
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
4. อัตราเงินเดือน
12,000 บาท/เดือน
5. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามลักษณะงานของกองตอตานการคามนุษย ดังนี้
5.1 ขับรถยนตตู รับ - สง เอกสารทางราชการ รายงาน ขอมูล และสื่อประชาสัมพันธตางๆ ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และองคกรเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมทั้งรักษาเอกสารทางราชการใหอยูสภาพสมบูรณ
5.2 ศึกษาเสนทางกอนการเดินทาง เพื่อใหเกิดความคุมคาและประหยัดคาใชจายในการเดินทางสูงสุด
พรอมทั้งรับ – สง ขาราชการและเจาหนาที่ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการปฏิบัติราชการทุกครั้ง
รวมถึงกรณีเรงดวนนอกเวลาราชการ
/5.3 ดูแล ตรวจสอบ....

- 25.3 ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมแซม พรอมทั้งแกไขปญหาการใชงานในเบื้องตนเพื่อใหรถยนต
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมใชในงานราชการดวนไดทุกเมื่อ
5.4 จัดทําบันทึกการใชรถยนตประจําวัน และจัดทําใบเบิกน้ํามัน
5.5 รับ - สงเอกสารทางราชการ รายงาน ขอมูล และสื่อประชาสัมพันธตางๆ ระหวางหนวยงานภาครัฐ
และองคกรเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
5.6 มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวของกับรถยนตและการขนสงเปนอยางดี
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
5.7 สามารถปฏิบัติงานไดในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการไดทุกกรณี ในเวลาที่ไมไดขับรถยนต
จะต อ งช ว ยปฏิ บั ติ ง านรั บ – ส ง เอกสารทางราชการ รายงาน ข อ มู ล และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ
ระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และถายเอกสาร
5.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายบริหารทั่วไป กองตอตานการคามนุษย
อาคาร ซี .พี. ทาวเวอร 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท
สอบถามรายละเอี ย ดได ที่ ห มายเลขโทรศั พท 0 2202 9070 ในวั นและเวลาราชการ (วั นจั นทร – วั นศุ กร
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ทั้งนี้ ขอใหผูสมัครดําเนินการตามแนวทางมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความรวมมือแตงกายสุภาพเรียบรอย
6.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร โดยรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสําคัญแสดงการสมรส (ถามี)
(6) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตมาแลวไมนอยกวา 2 ป มีประสบการณในการขับขี่รถยนตไมนอยกวา 2 ป
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
และประกาศผลการคัดเลือก
7.1 กองตอตานการคามนุษย จะรับสมัครตั้งแตวันที่ 4 – 15 มกราคม 2564
7.2 ประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ เขารับการคัดเลือก ณ บอรดประชาสัมพันธหนากองตอตานการคามนุษย
(สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 15 มกราคม 2564 (หลัง 16.30 เปนตนไป)
8. การจัดทําสัญญาจาง
ผูที่กองตอตานการคามนุษย ไดคัดเลือก จะตองทําสัญญาจางที่กองตอตานการคามนุษยกําหนด
หมายเหตุ กรณีผ า นการพิจ ารณาไดรั บการจัดจา งตองมีบุค คลค้ําประกัน การปฏิบัติงาน และตองเปน
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

