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ประกาศส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

--------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสภาการพยาบาล ในต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน

เลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ประจ าของสภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์     จ านวน   2   อัตรา 
         

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีและไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(3) ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ า 

(4) เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านเกณฑ์ (แบบ สด.43) หรือได้ส าเร็จ 

    การศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 

(5) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

(6) มีความรู้ความช านาญในการขับรถยนต์ 

(7) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(8) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

     หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(9) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่า 

     ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 

 

 
 



-2- 

 

(11) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(12) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(13) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ 

(14) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

      ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (15) ไม่เป็นผู้เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

      องค์การนิติบุคคลอื่น 

 (16) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่า 

      ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

(17) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าท างาน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

     ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 
 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ  โดยรับใบสมัครได้

ที่ สภาการพยาบาล หรือดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่  www. tnmc.or. th และยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง 

ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2  สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม  2562 ในวันเวลาราชการ 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครงาน 

  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

 4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

 4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

 4.3 ส าเนาแสดงวุฒิทางการศึกษา เช่น  ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น หรืออนุปริญญา   

                     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 

 4.4 หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

 4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

 4.6 หลักฐานซึ่งแสดงว่าพันภาระทางทหาร พร้อมส าเนา (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นชาย) (แบบ สด.43) 

                     (แบบ สด.8) 

 4.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม จากผู้บังคับบัญชาสายตรง  
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     5. วิธีการคัดเลือกและการตัดสิน 

  สภาการพยาบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ดังนี้ 

 5.1 การกลั่นกรองผู้สมัครจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร และ

ผลงานอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร 

 5.2 การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่ง และในด้านต่าง ๆ เช่น 

ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษาและระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่าง

ปลอดภัย และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง ทัศนคติในการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และจะต้องไปเข้ารับ

การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

 5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการ

พยาบาล ตามต าแหน่งที่ยื่นใบสมัคร 

 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น

ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิให้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สมัคร 
 

 ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 5 จะได้รับการบรรจุและเข้าทดลองงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ก่อนการประเมินเพ่ือได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสภาการพยาบาลโดยให้ได้รับเงินเดือนและ

สวัสดิการตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 
 

      ประกาศ ณ วันที่   19   กรกฎาคม 2562 
                                                                                                                         

                                                                                    
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์) 

  เลขาธิการสภาการพยาบาล 
 

 

 

หมายเหตุ  สถานที่ตั้งของสภาการพยาบาล อยู่ที่อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  

    ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

    โทรศัพท์ (02) 5967500 หรือ (02) 5967537    โทรสาร (02) 5897121 



-4- 

รายละเอียดของต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ  น้อยๆ  

ในการใช้รถยนต์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 2.ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

 3.มีประสบการณใ์นการขับรถยนต์อย่างน้อย 3  ปี 

  

 


