ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
-----------------------------ด้วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 30 มิถุนายน 25๖6
อัตราค่าตอบแทน 10,000.00 บาท/เดือน จํานวน 1 อัตรา
๒. งานที่จ้าง
2.1 พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของบุคลากรของสํานักงาน ฯ เพื่อปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) สัญชาติไทย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(2) จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
(3) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล
(4) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
(5) ไม่ เ ป็น ผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชี รายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(6) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาจนถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ
(8) สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งวันหยุดราชการและ
นอกเวลาราชการ
(9) ผู้ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะจัดจ้างในวันที่ทําสัญญาจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๔. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th
ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กันยายน ๒๕๖5 หรือขอรับใบสมัคร ได้ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และ
ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ งานพั ส ดุ สํ า นั กงานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส มุ ทรสงคราม เลขที่ ๑๑/๕๕ ถนนเอกชั ย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 21 - 28 กันยายน ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑๖๐๔
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-2๕. หลักฐานที่ตอ้ งยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 ใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดํา ขนาด ๑  1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๕.๓ สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
5.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
5.5 หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด. 8 หรือ สด. 43) จํานวน 1 ฉบับ
(ในกรณีที่เป็นเพศชาย)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ยื่นใบสมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงมือชื่อกํากับไว้ด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทางเว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ในวันที่
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ประเมิน
สมรรถนะ
1. ความรู้ทั่วไป - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่ง
2. สอบปฏิบัติ - ทดสอบการขับรถยนต์
3. สัมภาษณ์
- คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่ปฏิบัติ
เช่น มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
และการทํางานเป็นทีม

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
50
สอบข้อเขียน
50
สอบปฏิบัติ
100
สอบสัมภาษณ์

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถื อว่ าเป็ นผู้ ที่ผ่ า นการเลือกสรรจะต้ องเป็น ผู้ ที่ได้คะแนนในการประเมิน สมรรถนะและ
การสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงาน
ตรวจบั ญชี สหกรณ์ สมุ ทรสงคราม และทางเว็บไซต์ http://samutsongkhram.cad.go.th โดยบั ญชี ร ายชื่ อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี

/10.การจัดทํา...

-310. การจัดทําสัญญาจ้าง
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
2. ผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
กําหนด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
4. ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ทํา สั ญ ญาจ้ า ง จะต้ องนํ า ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เ กิ น
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือก มากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส มุ ท รสงคราม อาจพิ จ ารณาจั ด จ้ า งผู้ ที่ ผ่ า น
การคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ ง นี้ จ ะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสํานักงบประมาณแล้ว โดยให้บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
รายบุคคลมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน ๒๕๖5

(นางสาวอณัศยา ชาวเวียง)
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

