
 

ประกาศรับสมัครงาน 
บรษิทั ขนส่ง จํากดั หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกดั กระทรวงคมนาคม มีความประสงคจ์ะรบัสมัครพนักงาน 
ดังต่อไปน้ี    

1. ตําแหน่ง : พนักงานขับรถโดยสาร 

คณุสมบตัิผูส้มัคร 
1) เป็นชายอายุต้ังแต่ 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมคัร 
2) มีความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
3) มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. 
4) มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่สาธารณะตาม พรบ.ขนส่ง ทางบก ชนิดที่ 2, 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี   

(ไม่นับอายุใบอนุญาตส่วนบุคคล) 
5) ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุกระทําผิดทาง

วินัย ยกเว้น แต่จะได้รับการล้างมลทิน 
6) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจรงิหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ     

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 

7) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

• โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

• วัณโรคในระยะอันตราย 

• โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

• โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

• โรคพิษสุราเรื้อรัง 

• หรือโรคอ่ืนๆ ที่แพทย์เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 โดยผู้สมัครสอบต้องผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือ
โรงพยาบาลของเอกชน มาย่ืนเพ่ือประกอบการรับสมัครแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มาสมัคร ทั้งน้ี เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก
จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์บรษิัทฯ อีกคร้ัง 

 ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร  รายได้ไม่ตํ่ากว่า 9,000 บาท ต่อเดือน (เงินเดือน, เบ้ียเลีย้ง) ค่ารักษาพยาบาล      
ชุดพนักงาน 

/ตําแหน่ง… 
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2. ตําแหน่ง : พนักงานบริการ 

 คณุสมบตัิผูส้มัคร 
1) เป็นเพศชายอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 
2) มีความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
3) มีใบอนุญาตเป็นผู้บริการ 
4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ 
หรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 

6) มีบุคลิกภาพดี  รักงานบริการ 
7) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร  รายได้ไม่ตํ่ากว่า 7,000 บาท ต่อเดือน (เงินเดือน, เบ้ียเลี้ยง) ค่ารักษาพยาบาล      
ชุดพนักงาน 

 

 3. ตําแหน่ง : พนักงานต้อนรับ (โครงการพิเศษ)  
 คณุสมบตัิผูส้มัคร 

1) เป็นเพศหญิงอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร      
2) มีความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
3) มีใบอนุญาตเป็นผู้บริการ    
4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม ่เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ 
หรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 

6) มีความสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร  
7) มีบุคลิกภาพดี  รักงานบริการ 
8) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร รายได้ไม่ตํ่ากว่า 13,000 – 14,000 บาท ต่อเดือน (เงินเดือน, เบ้ียเลี้ยง)             
ค่ารักษาพยาบาล  ชุดพนักงาน 

/เอกสาร…. 
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เอกสารประกอบการสมัคร  
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด 2 น้ิว  โดยถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 

จํานวน 4 รูป และใหผู้้สมคัรเขียนช่ือ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
(2) หลักฐานการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน ฉบบัจรงิพรอ้มสําเนา 1 ชุด 
(3) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบบัจริงพร้อมสาํเนา 1 ชุด 
(4) ทะเบียนบ้าน ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 1 ชดุ 
(5) กรณีพนักงานบริการและพนักงานต้อนรับ ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 1 ชดุ 

กรณีพนักงานขับรถโดยสาร ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่สาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ปี (ไม่นับอายุใบอนุญาต
ส่วนบุคคล) ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 1 ฉบบั และใบรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
โรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติข้อ (7) ข้างต้น 

(6) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล (ในกรณีเคยเปลี่ยนช่ือหรือสกุล), หลักฐานใบ ส.ด.8 
หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอ่ืนๆ ฯลฯ  ฉบบัจรงิพร้อมสาํเนา 1 ชุด  

(7) ให้ผู้สมัครลงลายมือช่ือรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

สถานท่ีรับสมัคร 

  สมัครด้วยตนเอง ทุกตําแหน่ง ที่ ช้ัน 4 งานจัดหาทรัพยากรบุคคล   กองบริหารทรัพยากรบุคคล   
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  
    สําหรับพนักงานต้อนรับ สามารถสมัครได้ที ่สถานีเดินรถ ของ บริษัท ขนส่ง จํากัด ทั่วประเทศ ทุกวัน 
หมายเหตุ  : พนักงานต้อนรับ หากมีหลักฐานครบ ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้นจากบริษัทฯ แล้ว พร้อมส่งตัวปฏิบัติงาน 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทรศัพท์ 0 2936 2852  - 66 ต่อ 341, 816, 818 หรือ 0 2936 1152 

หรือ  e - mail : hrm.transport@gmail.com 
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