
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต ์โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันท่ี 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔- ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ โดยจะมีการพิจารณาต่อสัญญาเป็นคราว  ๆไป จึงประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๘,๐๐๐■๐๐ บาทพ่อเดือน
ด.๑ ขอบเขตลักษณะงานขับรถยนต์

ด. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานขับรถยนต์ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของบุคลากรใน 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและต่างจังหวัด

๒. เป็นผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบรถยนต์คันที่ตนเองใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพ 

สมบูรณ ์สะอาดเรียบร้อย และพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. ในกรณีเร่งด่วนสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและนอกเวลาทำการได้
ด.๒ คุณสมบัติทั่วไป

ด. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ป ีและไม่เกิน ๕๕ ปี จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าภาคบังคับ (ป.๖)

๓. ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว่ในกฎ ก.พ.

๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ

ด.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งชองผู้มีลิทธิสมัคร

ด. รับสมัครเฉพาะเพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ ์ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรค 

ต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดส ีโรคหัวใจ โรคลมชัก (มีใบรับรอง 
แพทย์) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ

๓. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหน่ึงไม่  

น้อยกว่า ๓ ป ีและยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับข่ีรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ ป ีโดย 

สามารถขับขี่รถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้

๔. รู้จักเส้นทาง...
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et. รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก ่จังหวัดเชียงใหม่ 

และจังหวัดลำปาง เป็นอย่างดี
๕. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์และการบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต ์สามารถแกไข 

สถานการณ์เฉพาะหน้าได็ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง

๒. การรับสมัครคัดเลึอก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจบัญชี 

สหกรณ์ลำพูน เลขที ่๑๖๔ หมู ่๒ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔- 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โทร ๐๕๓-๕๓๗๖๑๐

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะพ้องย่ืนในการสมัครคัดเลือก
๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบปริญญาบัตรและ 

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด. ๘ หรือ สด. ๔๓)

จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที ่๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๓.๕ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ *๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง 

เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ

*สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ย่ืนเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อและวันที่กำกับไว้ด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้ไต้รับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบ 

ในวันที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เลขที ่๑๖๔ หมู ่๒ ตำบลเวียงยอง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และสามารถดูรายละเอียดทาง Website http://lamphun.cad.go.th

๕■เกณฑ์การคัดสิน
- ทดสอบปฏิบัติ

- สอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมในการพิจารณาด้วย เช่น ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา 

บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคต ิจริยธรรม และคุณธรรม เป็นต้น

๖. การข้ึนบัญชี...

http://lamphun.cad.go.th


-๓-

๖. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลอก
จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับท่ี ๑ โดยจะจัดทำสัญญาจ้าง 

ตั้งแต่วันที ่๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ โดยจะมีการพิจารณาต่อสัญญาเป็นคราวๆ ไป 

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปจะข้ึนบัญชีไว้จนกว่าจะมีการรับสมัครคัดเลือกใหม่ สิทธี้นี้เป็นอันยกเลิกไป

อนึ่ง ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได ้หากได้เรียกตัวมาปฏิบัติงานจะต้องทำสัญญาจ้างและ 

วางเงินประกันค่าเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

พ'/
(นางสาวบานเย็น หล้าป้อม)

หัวหน้าลำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

(นางสาวอรวรรณ เป็^หมย) 
นักวิชาการตรวจสอบนัญชีชำนาญการ
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