
 
 
 

 
ประกาศส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 

เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
********************* 

 
ด้วยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  จะด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างเหมา

บริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานวัฒนธรรม        
จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงประกาศรับสมัครสรรหาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ 
    1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
          อัตราเงินเดือน  10,000  บาท  จ านวน  1  อัตรา 
2. ระยะเวลาการจ้าง  1 ตุลาคม 2564 ถึง 3๐ กันยายน 2565 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบ1) 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) เพศชาย มีสัญชาติไทย (พักอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุทัยธานี) 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และไม่เกิน 55 ปี 
 (3) วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.๖/ปวช. หรือเทียบเท่า 
 (4) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (5) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สุขภาพ      

ร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ งาน 
เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ 

 (6) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน) 
 (7) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่

คดีกระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (8) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ 
 (9) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์    

และการขนส่งเป็นอย่างดี 
 (10) มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา 

และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
 (11) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ ให้อยู่ ในสภาพที่ ใช้ ง า นอย่างปลอดภัย                

และรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 (๑๒) หากมีใบรับรองการผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 

5. การยื่นใบสมัคร.... 



5. การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา 
 5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
 (2) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน  1  ฉบับ 
 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
 (4) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบส าคัญการสมรส  

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น  จ านวน  1  ฉบับ 
 (6) ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ 
 (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้  จ านวน  1  ฉบับ 
 (๘) ส าเนาใบ สด.๙  จ านวน 1 ฉบับ 
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ          
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่สมัครสอบ    
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ     
การสมัครครั้งนีเ้ป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา 
 7.1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจะด าเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่    

27 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. 
    7.2 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหา              

ในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.  ณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  
    7 . 3  ผู้ มี ร า ย ชื่ อ ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร ส ร ร ห า ใ ห้ ม า ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ แ ล ะ ส อ บ ภ า ค ป ฏิ บั ติ                            

ในวันที ่28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  
8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสรรหาได้ ต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      9.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณี

ที่มีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
     9.2 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจะไม่มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้ 
10. วันประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
 ในวันที่  29 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 
11. การจัดจ้างผู้ได้รับการสรรหา  
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามล าดับที่ในบัญชี          

ผู้ได้รับการสรรหาตามจ านวน และอัตราค่าจ้างที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 

               ประกาศ   ณ   วันที่  21  เดอืน กันยายน   พ.ศ. 2564 
 
 
                                    
 
 

(นางปภัสสร ตรีศิลา) 
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 



ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ประกาศส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวน การปฏิบัติงาน 
1 พนักงานขับรถยนต์ 1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1. บริการขับรถยนต์ราชการไปตามค าสั่งของส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธานีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2. สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถยนต์ โดยการตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ ามันเครื่องตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว     
ไฟเบรค ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง  ตรวจเช็ค   
น้ ากลั่น แบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศ     
และตรวจเช็คน้ ามันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอ ให้อยู่ในความพร้อม 
ที่จะใช้งานบริการได้ตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อ  
การให้บริการต้องไม่น ารถออกไปให้บริการ และแจ้งท าการแก้ไขโดย
ด่วน 
4. ท าความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกตัวรถ ปัดกวาดล้าง 
เช็ดถูภายในรถ ภายนอกรถอยู่เป็นประจ าอยู่ทุกคันตามที่ได้รับ
มอบหมาย ให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที 
5. น ารถไปให้บริการ ณ จุดให้บริการพร้อมลงชื่อปฏิบัติงาน 
6. ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
          -แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 -ขับรถในอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 -หยุดรถทุกครั้งเมื่อถึงทางแยก หรือทางเลี้ยว ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าปลอดภัย จึงออกรถไปด้วยความนุ่มนวล 
 -ขับรถด้วยมารยาทที่ดี  และมีน้ าใจให้กับผู้ ใช้ถนนอ่ืน    
และผู้โดยสารทุกท่าน  
 -ให้บริการในจุดจอดรับ-ส่งเท่านั้น ส่วนในการให้บริการ
นอกจุดจอดรถนั้นขอให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานขับรถให้จอด
รับ-ส่ง ได้ตามความเหมาะสม 
 -ก่อนการออกรถต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้ใช้บริการ
ได้ขึ้นหรือลงเรียบร้อยแล้ว 
 -หากมีเหตุอันใดที่ต้องพูดคุย หรือแจ้งขัดข้องกับผู้ใช้บริการ 
ต้องใช้วาจา และท่าทางที่สุภาพ ไม่แสดงกริยาที่ไม่ดีกับผู้ใช้บริการ 
ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด 
 -ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะให้บริการ 
 -ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ 
 -เชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ของส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธานีอย่างเคร่งครัด ขับรถตามเส้นทางที่ผู้บังคับบัญชา
ก าหนดไว้เท่านั้น และต้องให้บริการถึงปลายทาง 

 
 

เอกสารแนบ 1 



ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ประกาศส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่  21 กันยายน 2564 

 
ล าดับที่ ต าแหน่ง จ านวน การปฏิบัติงาน (ต่อ) 

1 พนักงานขับรถยนต์ 1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
7. เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถยนต์
ราชการและลงเวลากลับที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี     
ทุกครั้ง 
8. น ารถไปจัดเก็บ  ณ  สถานที่ ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
9. ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


