ประกาศสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์
……………………………….
ด้วยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษ จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ จานวน ๑ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่จะจ้ำงเหมำ
ชื่อตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๑. เพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ – ๔๕ ปี จบการศึกษาไม่ต่ากว่าภาคบังคับ (ป.๖)
๒. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครบถ้วน สมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคอันต้องห้าม
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(มีใบรับรองแพทย์) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ
๓. ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ
ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยสามารถขับขี่รถยนต์
ได้ทั้งชนิดเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้
๕. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจาคุก เว้นแต่คดีที่กระทาโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและ
สาหรับคดีที่กระทาโดยประมาทต้องมิใช่คดีเกี่ยวกับการขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ
๖. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในวันหยุดราชการและ
นอกเวลาราชการ
๑๐. รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดต่างๆ ในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
๑๑. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์และการบารุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง และรับผิดชอบทาความสะอาดรถยนต์ที่ตนเองใช้ ปฏิบัติงานให้อยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกวัน
๑๒. วิธีการจัดจ้าง จะดาเนินการเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๒๓. อัตรำจ้ำง
พนักงานขับรถยนต์ ไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. กำรรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตาบลหนองครก อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นในกำรรับสมัคร
๕.๑ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแพทย์ออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๓ หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ
๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๕.๗ สาเนาใบขับขี่รถยนต์ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๗. หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือกปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
๘. กำรประกำศ วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๓ ภาค ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. สอบข้อเขียน
- ภาคเช้า เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งโดย
วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ภาคปฏิบัติ
และประกำศผลกำรคัดเลือกให้ทรำบในวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖

-๓๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑. สอบข้อเขียน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนข้อเขียนทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ
หกสิบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากประสบการณ์การทางาน
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมในการพิจารณาด้วย เช่น ประสบการณ์ ท่วงที วาจา บุคลิกภาพ อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๓. ภาคปฏิบัติ พิจารณาจากประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ การปฏิบัติตามกฎจราจร
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องต่างๆ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ไ ด้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สมัครได้
คะแนนรวมเท่ากันก็ให้ ผู้ได้ คะแนนต่อไปนี้ คะแนนสอบข้อเขียน, คะแนนการสอบสัมภาษณ์และคะแนน
ภาคปฏิบัติสูงสุดเรียงตามลาดับ หากยังมีคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้ หมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับ
สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้คัดเลือกได้ อนึ่ง เมื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกได้และได้เรียกตัวมาบรรจุแล้ว จะต้องมีกำรค้ำประกันโดยใช้บุคคลที่เป็นข้ำรำชกำรระดับสำม
ขึ้นไป โดยทาสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลัง
มีตาแหน่งว่างลักษณะเดียวกัน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
- สานักงานฯ จะทาสัญญาจ้างเหมาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว
เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) นางอังคณา มหคุณากร
(นางผกากรอง สุภราช)
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก

รายละเอียดทีส่ อบ
(พนักงานขับรถยนต์)
๑. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ข้อเขียน) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจร การศึกษา
เส้นทาง การบารุงรักษาทาความสะอาดรถยนต์และเครื่องยนต์ฯลฯ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประสบการณ์การทางาน
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมในการพิจารณาด้วย เช่น ประสบการณ์ ท่วงที วาจา บุคลิกภาพ อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๓. ภาคปฏิบัติ ทดสอบเกี่ยวกับการขับรถยนต์ ความชานาญในการขับรถยนต์ การปฏิบัติตาม
กฎจราจร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องต่างๆ ฯลฯ คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

