
                                         
                 
 
 
 

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์     . 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่งนักวิชาการขนส่ง 

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

ด้วยส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ
กิจ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.5/210 ลง
วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 และค าส่ังกรมการขนส่งทางบก ท่ี 417/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดส านักงานขนส่ง
จังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 1.๑ ต ำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  
  ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ . 
  ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 
  (1) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน 

การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่ง 
  (2) ควบคุม ก ากับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่ อให้ถูกต้อง 

และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีได้มีการก าหนดไว้ 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์  เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน 
  (5) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา 

การขนส่งและคมนาคมท้ังด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค 
  (6) ด าเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตผู้ขับรถให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 
  (7) วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  (8) ประสานการท างานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
  (9) จัดท ารายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้

ความรู้ค าแนะน าแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน 
  (10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด      
  อัตรำว่ำง    6   อัตรา 
     ค่ำตอบแทน  1๘,๐00  บาท 
     สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบ
พิธีฮัจญ์  

/ระยะเวลาการจ้าง.....   

เอกสำรแนบ ๔ 
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     ระยะเวลำกำรจ้ำง  ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 
และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง  

     คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้  
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

  2. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  

 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมำยเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง                  
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น  
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร ท้ังนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความ
ในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ 
สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

3. กำรรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ส านักงานขนส่งจังหวัด    
กาฬสินธุ์  ต้ังแต่วันท่ี 5 - 9 กรกฎาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและ
เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน 

3.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร            
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ 
 

 
/3.3  เอกสาร... 
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 3.3 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
   (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้ว) 

โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 2 รูป และลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 กรกฎำคม 2564 จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนได้ 
     (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
     (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม               
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
     (5) ส าเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  
      (๖) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
หนังสือส าคัญการเปล่ียน ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ  “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ 
เลขประจ ำตัวผู้สมัครก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 

 4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ/สมรรถนะ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรตัดสิน และก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรประเมิน 
 ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน และก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ภำยในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564 ณ ส านักงานขนส่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์https://www.dlt.go.th/site/kalasin (ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์) 

 5. กำรประกำศรำยชื่อและกำรข้ึนบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
          5.1  ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ               
คะแนนท่ีสอบได้ ให้ทราบ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/kalasin 
(ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์) 
  5.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
หากคะแนนเท่ากัน ให้ ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า และ บัญชีรายช่ือผู้ผ่าน               
การเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 ท้ังนี้ บัญชีดังกล่าว
ก าหนดให้ใช้ส าหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น 
 
 
 

/6. การจัดท า... 
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6. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 6.๑ การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จะเป็นไปตามล าดับท่ีสอบได้             
หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงล าดับท่ีจะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีว่าง จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับ
การจัดท าสัญญาจ้าง 
 6.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มิถุนำยน  2564            
   

                               
                  (นางสาวพรพิศ  มิ่งมาศ) 
           ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 


