
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ที่ 38 / 2561 
เร่ือง  รับสมัครเจ้าหน้าที่ทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

************************* 
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จ านวน 1 อัตรา  เพ่ือบรรจุในต าแหน่งพนักงานขับรถ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  คุณสมบัติทั่วไป 
      1.1  มีสัญชาติไทย 
      1.2  มีอายุตั้งแต่ 25 – 50 ปี บริบูรณ์ 
      1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ปรากฏอาการ 
ของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน  หรือปัญญาอ่อน  ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการ  
ของโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือ 
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และไม่สูบบุหรี่ 
      1.5  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เล่นการพนัน 
      1.6  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพันตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
      1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล  หรือออกจากสถาบันอ่ืน 
      1.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ   
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
      1.9  ไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์  สถาบันอ่ืน ๆ โดยได้กระท าผิดกฎ  ระเบียบ ถึงขนาดให้
ออกหรือไล่ออก  หรือออกจากราชการ  หรือออกจากองค์การของรัฐบาลโดยได้กระท าผิดวินัย  ถึงขนาดโทษ 
ไล่ออก หรือให้ออก 
  2.  คุณสมบัติเฉพาะ 
    2.1  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
      2.2  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
      2.3  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการดูแลรักษา 
        2.4  มีประสบการณ์การขับรถตู้  และรู้เส้นทางจราจรทางบกท้ังในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ในระดับพอสมควร 
  3.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาใช้ในวันรับสมัคร 
      3.1  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3x4 เซนติเมตร  
            จ านวน 1 รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครสอบ  
      3.2  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
      3.3  ใบอนุญาตขับขับรถยนต์ พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
      3.4  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
      3.5  ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
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      3.6  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี)  
      3.7  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
      3.8  หลักฐานทางการทหาร สด.8 , สด.9 หรือสด.43 แล้วแต่กรณี พร้อมส าเนา   
                             จ านวน  1  ฉบับ 
      3.9  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล   
                             ใบส าคัญการสมรส  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  
   ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัคร 
  4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ก าหนดค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อยื่นใบสมัคร
แล้วทางสหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
       5.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายส านักงาน สหกรณ์ 
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 – ถึงวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ในวันท าการของสหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. 
  6.  ก าหนดวันเวลาและวิธีการสอบคัดเลือก 
   6.1  ทดสอบความรู้ทั่วไป สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทางจิตวิทยา ในวันอังคารที่  
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
   6.2  ประกาศผลการทดสอบความรู้ทั่วไป และสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  
และจะแจ้งวันทดสอบการปฏิบัติต่อไป 
 7.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                      สหกรณ์จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ ากัด หรือ เว็บไซด์ : www.vajiracoop.com 
  8.  การจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
                      ผู้ที่สอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่
ทั่วไปของสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2552 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่3 กรกฎาคม 2561 

 
  
  
            (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ……………………. 

(…………………….) หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานในข้อ 2.1 ตามประกาศ 



 

เลขท่ีใบสมัคร ......................................... 

ใบสมัครพนักงานขับรถยนต ์

ข้อมูลส่วนตัว 

ขื่อ (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................นามสกุล..............................................เพศ        ชาย       หญิง 

NAME ................................................................SURNAME.............................................วัน/เดือน/ปีเกิด....................... 

เลขหมายบัตรประชาชน.................................................. สถานภาพ        โสด          สมรส         หย่า        หม้าย 

อายุ ................ ปี  น ้าหนัก................กก. ส่วนสูง................ ซ.ม.   สัญชาติ........................... หมู่โลหิต............................... 

สถานศึกษา................................................................................... ระดับคุณวุฒิท่ีสมัคร....................................................... 

ขื่อคุณวุฒิ................................................ คะแนนเฉลี่ย.......................  จบการศึกษา         ในประเทศ        ต่างประเทศ 

ปี พ.ศ. ที่จบ............................................. ประเภทสถานศึกษา         รัฐบาล              เอกชน 

ข้อมูลที่อยู่ / สถานท่ีติดต่อ 

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี.......ตรอก/ซอย..................ถนน.......................แขวง/ต้าบล................... 

เขต/อ้าเภอ.......................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์(บ้าน)............................ 

โทรศัพท์(มือถือ).......................................... e-mail ............................................... บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน 

ชื่อ-นามสกุล.................................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ท่ีอยู่.......................................................... 

...........................................................................โทรศัพท์(บ้าน)..............................โทรศัพท์(มือถือ)....................................... 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ 

การศึกษา 
ชื่อคุณวุฒิ สถานศึกษา 

ปี พ.ศ. 

ท่ีจบ 

หลักสูตร 

(ปี) 

ระยะเวลา

ศึกษา (ปี) 

คะแนน

เฉลี่ย 

       

       

       

 

ความสามารถพิเศษ 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

ประสบการณ์การท างาน 

      ไม่ม ี

      ม ี            น้อยกว่า 1 ปี            1-2 ปี                 2  ปี ขึ นไป 

 

  

    

  

  

    

 



 

ชื่อหน่วยงาน ต้าแหน่ง ตั งแต่ เดือน / พ.ศ.-เดือน /พ.ศ. อัตราเงินเดือน 

    

    

    

 

ข้าพเจ้า         ไม่เคย                                 เคย  ต้องโทษจ้าคุกความผิดฐาน..................................................... 

                 ไม่เคย         เคย  ถูกปลดออกให้ออก หรือเลิกจ้าง โดยมีความผิดทางวินัย  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากให้ข้อความอันเป็นเท็จยินดีให้ สหกรณ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด เลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ และจะไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ้ากัด  ท่ีนอกเหนือจากข้อตกลงและสภาพการจ้าง  รวมทั งเมื่อได้เข้าท้างานแล้ว  และหากต้องพ้นสภาพการ 

เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด หักเงินท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้ 

หนี สินให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด จนหมด และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด เรื่อง พนักงานขับรถ  ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

       

      (ลงชื่อ)...................................................................ผู้สมัคร 

             (..................................................................) 

             วันที่ ............ เดือน........................ปี........... 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1.  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จ้านวน 1 รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 

เดือน นับถึงวันท่ีสมัครสอบ  

2.  บัตรประจ้าตัวประชาชน พร้อมส้าเนา  จ้านวน  1  ฉบับ 

3.  ใบอนุญาตขับขับรถยนต์ พร้อมส้าเนา  จ้านวน  1  ฉบับ 

4.  ทะเบียนบ้าน พร้อมส้าเนา  จ้านวน  1  ฉบับ 

5.  ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมส้าเนา จ้านวน  1  ฉบับ 

6.  หนังสือรับรองประสบการณ์การท้างาน (ถ้ามี) 

7.  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  จ้านวน  1  ฉบับ 

8.  หลักฐานทางการทหาร สด.8 , สด.9 หรือสด.43 แล้วแต่กรณี พร้อมส้าเนา  จ้านวน  1  ฉบับ 

9.  หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ใบส้าคัญการสมรส  จ้านวนอย่างละ  1  ฉบับ  

10.  ช้าระค่าธรรมเนียม 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ผู้สมัครจะต้องน้าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัคร 
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