
 

 

 
 
 
 
 

 ประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  

  
 

 ด้วย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพ่ือคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 (2) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ชื่อต าแหน่ง จ านวน อัตรา 
     ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์          จ านวน   2   อัตรา    
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 มีสัญชาติไทย 
   2.1.2 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ 
   2.1.3 มีอายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
   2.1.4 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว 
   2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
    2.1.6.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    2.1.6.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    2.1.6.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    2.1.6.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    2.1.6.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด         
หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
    2.1.6 .6  โรคต้องห้ามอ่ืน ๆ เ พ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้คุณลักษณะ         
ของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
   2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกหรือถูกเลิกจ้างจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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   2.1.9 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่สมัคร ตามที่กฎหมายก าหนดไม่น้อยกว่า 5 ปี 
สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งชนิดเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ได้ 

   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น     
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.           
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 3. คุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้   
 4. การรับสมัคร   

     4.1 การสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารได้ที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ 
ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4๑๐๐๐ ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2564 วงเล็บมุมซองล่างซ้ายว่า “เอกสารประกอบการรับสมัคร ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์”       
โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับจดหมาย เป็นวันที่ยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก ทั้งนี้ให้แนบเอกสาร
ประกอบด้วย 
   - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
   - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันที่สมัคร) จ านวน 1 รูป 

   - ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ  
   - ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
   - ส าเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 
   - ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมขนส่งทางบกที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ 
   - ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร) 1 ฉบับ 
   - หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ    
โดยระบุวันเริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
   - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ ในเอกสารทุกแผ่น          
กรณเีอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 
     4.2 เงื่อนไขในการสมัคร 
      4.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ที่ประกาศรับสมัครฉบับนี้ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร 
      4.2.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ โดยผู้สมัครจะต้องรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองว่า        
วุฒิการศึกษาของตนตรงตามที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัคร 
      4.2.3 กรณีตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการรับสมัครของผู้สมัครรายใดหรือผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
ตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเหมาบริการรวมทั้งไม่มีสิทธิเรียงร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง     
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     5.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี          
และทางเว็บไซต์ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี www.udn.onab.go.th 
     5.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 
6 กันยายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไข ทีส่ านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ก าหนด 
 7. เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ       
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ตามล าดับคะแนนที่ได้ โดยค าตัดสินของคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ถือเป็นที่สุด 
 8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับคะแนน ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซต์
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี www.udn.onab.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไป เมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 9. การสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเหมาบริการตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีใบสั่งจ้างพร้อมข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
ก าหนด 
 10. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกประกาศ          
หรือยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น   

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางดาลัด หิรัญไพบูลย์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
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