
 

 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากดั 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถ 
-------------------------------------- 

  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั มีความประสงค์รับสมคัรคดัเลือกบุคคล
เพื่อจา้งเหมาบริการปฏิบติังานในหน้าท่ีพนักงานขบัรถ ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด ขอ้ 93 และ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด  
วา่ดว้ย การเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2548 จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเหมาบริการปฏิบติังานในหน้าท่ี
พนกังานขบัรถ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
  ต าแหน่ง  พนกังานขบัรถ 

  2. อตัราการจ้าง 
  อตัราการจา้ง  12,000  บาท 

  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      3.1 คุณสมบัติท่ัวไปมีดังต่อไปนี ้
   (1) มีสัญชาติไทย   
   (2) ไม่เป็นโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคท่ีน่ารังเกียจ 
   (3) ไม่มีความพิการทุพพลภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
   (4) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในความประพฤติหรือศีลธรรม 
   (5) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัหรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (6) ไม่ เป็นผู ้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ี สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ 
เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
   (7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงาน  
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (8) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบกพร่องทาง
จิตประสาท 
      3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้
   (1) มีอายรุะหวา่ง 25 – 65 ปี  
   (2) จบการศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นไป 



 

 

   (3) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
   (4) มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนตถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 
   (5) มีความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
รถยนตแ์ละการขนส่งเป็นอยา่งดี 
   (6) มีความรู้พื้นฐานดา้นเคร่ืองยนต ์การบ ารุง และสามารถขบัรถยนตเ์กียร์ธรรมดา 
และเกียร์ออโตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั 
   (7) มีประสบการณ์ในการขบัขี่รถมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
   (8) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  4. การรับสมัคร 
  4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือกให้ ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันท่ี 10 มกราคม 2563 
ถึง 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เวน้วนัหยุดราชการ ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
กรมสามญัศึกษา จ ากดั ชั้น 4 อาคารสมานฉนัท ์กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  4.2 หลกัฐาน/เอกสารประกอบการสมัคร 
   (1) ใบสมคัรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
   (2) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 x 1.5 น้ิว จ านวน 3 รูป 
(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
   (3) ส าเนาหลกัฐานวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบบั 
   (4) ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของผูส้มคัร จ านวน 1 ฉบบั 
   (5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
   (6) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้น 1 (ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัถึงวนัสมคัร) 
   (7) ส าเนาหลกัฐานอ่ืน เช่นใบเปล่ียนช่ือ - สกุล ทะเบียนสมรส จ านวน 1 ฉบบั 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก ในวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กรมสามญัศึกษา จ ากดั ชั้น 4 อาคารสมานฉันท ์กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
หรือทาง http:// www.teachercoop-ged.or.th 

  6. วันท่ีสอบคัดเลือก 
  วนัท่ี 20 มกราคม 2563 เร่ิมสอบเวลา 09.00 น. 
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  7. สถานท่ีสอบคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั ชั้น 4 อาคารสมานฉันท ์กระทรวงศึกษาธิการ 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  8. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  8.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
  8.2 สอบปฏิบติั (50 คะแนน) 

  9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
  9.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันท่ี  22 มกราคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
กรมสามญัศึกษา จ ากดั ชั้น 4 อาคารสมานฉันท ์กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 
หรือทาง http:// www.teachercoop-ged.or.th 
  9.2 ผู ้สอบคัดเลือกได้  มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าท่ี  ในวันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2563  
เวลา 08.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั ชั้น 4 อาคารสมานฉนัท ์กระทรวงศึกษาธิการ 
แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสุรินทร์  ต่อเน่ือง) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั 
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