
                                  
                 
 
 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  

ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในต าแหน่งนักวิชาการขนส่ง และนายช่างโยธา 
-------------------------------------------- 

 ด้วยกรมการขนส่งทางบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในต าแหน่งนักวิชาการขนส่ง 
และนายช่างโยธา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่งที่รับสมัคร ค่ำจ้ำงที่ได้รับ และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1.1 ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง  

ปฏิบัติงาน ณ ส านักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานวิชาการด้านการขนส่งสินค้า 

ในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ามีลักษณะงานที่ยาก
พอสมควรปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานตามค าสั่ง แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติ 
ที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 

เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบาย และแผนงาน
พัฒนาบริหารจัดการสถานี 

(2) วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา
สถานีขนส่งสินค้า เพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสภาวการณ์  
ของประเทศ 

(3) ด าเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(4) ด าเนินการทบทวนผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 27  
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(5) ด าเนินการศึกษา และศึกษาทบทวนการวางผังและออกแบบศูนย์เปลี่ยนถ่าย 
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้า
ภูมิภาค 

(6) ด าเนินการศึกษา และศึกษาทบทวนการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือด าเนินการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(7) ด าเนินการตามขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดพ้ืนที่ เวนคืนที่ดิน  
เพ่ือก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(8) ด าเนินการ 
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(8)  ด าเนินการในการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนเพ่ือก่อสร้างศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(9) ด าเนินการศึกษาตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ได้ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมทุน ร่างขอบเขตการด าเนินงาน 
และร่างสัญญาร่วมทุน เพ่ือด าเนินการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(10)  ด าเนินการในการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(11)  ด าเนินการจัดหาเอกชนร่วมทุนและช่วยด าเนินการบริหารสัญญาร่วมทุน
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 
สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

(12)  ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
เพ่ือด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(13)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
สถานีขนส่งสินค้า ตรวจสอบการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่างๆ 

2) ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ด้านบริการ 

(1) จัดท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และรายงาน
ผลการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
     อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 15,000 บาท  
     ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
1.2 ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ  

ปฏิบัติงาน ณ ส านักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาหรืองานก่อสร้าง  

ในงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า มีลักษณะงานที่ไม่ยาก ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ หรือสอนงาน
อย่างใกล้ชิด หรือปฏิบัติงานตามค าสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  ละเอียดถี่ถ้วน  
ซึ่งปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับพ้ืนฐานขั้นต้นและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) ด้านการปฏิบัติ… 
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1) ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ 

เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
(2)  ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป 

และรายการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคา 

ค่าก่อสร้าง 
(4)  ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่

ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
(5)  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

2) ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชน
ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์  
ต่อการท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง

ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทน  

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา 
วิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 

1. สาขาวิชาโยธา  
2. สาขาวิชาส ารวจ  
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่  

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็น… 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
(9) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(11) ไม่เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่จ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือก  
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501  
และความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวช 
เป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

3. กำรรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กันยำยน 2565  
ถึงวันที ่21 กันยำยน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com   
 (2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 

ที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น  

หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
เช่น USB Flash Drive เป็นต้น 

  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.2 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จ ำนวน 100 บำท ซ่ึงประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 70 บำท  
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) จ ำนวน 
30 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น 

3.3 การช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ 3.1 (3) ไปช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ในการสมัครสอบดังกล่าว ตั้งแต่วันที ่9 กันยำยน 2565 ถึงวันที ่22 กันยำยน 2565 โดยสามารถช าระเงินได้  
3 วิธี ดังนี้ 

 
(1) การช าระ… 
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  (1) การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
   ผู้สมัครสามารถน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน 
การช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงินภายใน  
24 ชั่วโมงหลังจากที่ช าระเงิน  

  (2) การช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next 
   ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการ

โดยระบุ “9247” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมการขนส่งทางบก” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขช าระเงิน  
10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นใส่จ านวนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และใส่รหัสยืนยัน
การช าระเงินของท่านและกดเสร็จสิ้น โดยต้องช าระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2565 
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  (3) การช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
   ผู้สมัครต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยต้องเป็น

ชื่อของผู้สมัครเท่านั้น สามารถเลือกช าระเงินโดยน าแบบฟอร์มการช าระเงิน ตามข้อ 3.1 (3) ไปท ารายการ
ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ” เลือก 
“ช าระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ “9247” จากนั้นใส่
หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน ใส่จ านวนเงินเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร (ระบบจะท าการหักช าระค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท) โดยต้องช าระเงินภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2565 และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
 3.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียม และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัว
ผู้สมัครไดท้ี ่https://dlt.thaijobjob.com  

3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  (1) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขต าแหน่งที่สมัครไม่ได้ และให้เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
   (2) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในต าแหนง่ 

ที่จะสมัคร ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ 21 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

   (3) การสมัครตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

 
(4) ผู้สมัคร… 
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   (4) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร  
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครัง้นี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น 
     3.6 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง น ามายื่นในวันที่เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

(1)  ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

(2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กันยำยน 2565 จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  
ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 
แล้วแต่กรณซีึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้  

(3) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
(5) ส าเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือ

ส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ 
เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 

4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
กรมการขนส่งทางบกจะประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบให้ทราบภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com  
และ http://apps.dlt.go.th/hr หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” 

5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก  
    กรมการขนส่งทางบกจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
    5.1 ต าแหน่งนักวิชาการขนส่ง 
     (1) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1.1)  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(1.2) ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ 

การขนส่งทางบก 
(1.3)  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 

(2) ความเหมาะสม… 
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(2) ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์ พิจารณาจาก 
(2.1)  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(2.2)  ความริเริ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิภาณไหวพริบ 
(2.3)  มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
(2.4)  ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง  

5.2 ต าแหน่งนายช่างโยธา  
     (1) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการถอดปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
การเขียนแบบ การบริหารงานก่อสร้าง การส ารวจ การควบคุมก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ และความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเก่ียวกับงานด้านโยธา 

 (2) ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ์ พิจารณาจาก 
(2.1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
(2.2) ความริเริ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิภาณไหวพริบ 
(2.3)  มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
(2.4)  ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง 
(2.5)  ความสามารถและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้

โปรแกรมที่ เ กี่ ยวข้องกับงานก่อสร้ าง  เช่น  AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPiont) 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 

6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

6.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

7. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก  
   7.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
สูงกว่า กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาว่าผู้ใดสมัครสอบก่อน ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเป็นผู้ตัดสิน  
และให้ถือว่าค าตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

7.2 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก มีก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบส าหรับ
ต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
เป็นอันยกเลิก  

7.3 กรมการขนส่ งทางบกจะประกาศรายชื่ อผู้ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อกผ่ าน เ ว็บ ไซต์
https://dlt.thaijobjob.com และ http://apps.dlt.go.th/hr หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” 

 
 

8. การจ้าง… 
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8. กำรจ้ำง 

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกชั่วคราวจากจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน
ค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ประกาศ ณ วันที่           สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายเสกสม อัครพันธุ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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