
 

 

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

----------------------------------- 
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่ด ำเนินกำรจ้ำง  
 พนักงานจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและลักษณะต้องห้ำม  
2.1 สัญชาติไทย 
2.2 เพศชาย 
2.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
2.4 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป 
2.5 มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือยังใช้งานได้

อยู่จนถึงปัจจุบันและมีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 3 ปี  
2.6 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (สด.9) 
2.7 มีทักษะการขับรถที่ดี ปลอดภัย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร 
2.8 มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา

และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี 
2.9 มีความช านาญพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี 
2.10 สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ทุ กสถานที่  ทุ กจั งหวัด  ตามที่ ได้ รับมอบหมายทั้ ง

วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 
2.11 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่

รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
2.12 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาจนถึงจ าคุก เว้นแต่คดีที่กระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ 
2.13 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.14 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ  

3. อัตรำค่ำจ้ำงที่จะได้รับ และระยะเวลำกำรจ้ำง 
 3.1  อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน 

3.2  ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
 4. วิธีกำรรับสมัคร 

วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
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     5.  หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว รูปถ่ายไม่เกิน 

1 ปี จ านวน 2 รูป 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาวุฒิการศึกษา / ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
(5) หลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (สด.9) จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ส าเนาใบขับข่ีรถยนต์ จ านวน 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
(8) ส าเนาหลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จ านวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองการ

ฝึกงาน/ผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ  
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ไว้ด้วย 
 6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก  
   6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และทางเว็บไซต์ http://web.cpd.go.th/phuket/ 
   6.2 ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการคัดเลือกให้มาทดสอบขับรถยนต์และสัมภาษณ์  ในวันที่              
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

7.  วิธีกำรคัดเลือก 
   ทดสอบการขับรถยนต์และสัมภาษณ์ 

8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนในการขับรถยนต์และสัมภาษณ์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาตามล าดับ ในกรณี

ที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกล าดับต้นเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 8.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือก

ต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 9.  กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนการคัดเลือก 
      จังหวัดภูเก็ต จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และทางเว็บไซต์ http://web.cpd.go.th/phuket/ 

     ประกาศ ณ วันที่     13    พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

(นายโกญจนาท  มายะการ) 
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
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