
                 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

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

 ด้วยส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 
11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่           
28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ           
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 
 ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

    (1) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์
หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ 

    (2) ปฏิบัติ งาน เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ 

    (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ 
  (4) แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
     ค่าตอบแทน  1๑,๒๘0 บาท 
     สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
     ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  และจะมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด โดยสัญญาจ้าง
คราวละไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ 

     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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  2. คุณสมบัติท่ัวไป 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  

 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ     
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และใน
กรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศ
อยู่ในวันสอบ 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ 41/52 ม.5 ศูนย์ราชการ ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  ตั้งแต่วันที่    
11 ตุลาคม 2564 – 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและ
เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน  

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 100.- บาท 
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอัน
โมฆะส าหรับผู้นั้น ทั้งนี้ ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

3.4 เอกสาร... 



- 3 - 
 

 3.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  x 1.5 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 
   (2) ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript 

of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมตัิจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ ในกรณี
ที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 
     (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
     (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม   
ตามกฎ 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 าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือวันที่ และ
ระบเุลขประจ าตัวผู้สมัครก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งท่ี 1 ก าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน 
 ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ภายในวันที่  19 ตุ ลาคม 2564  ทางเว็ บ ไซต์  http://www.dlt.go.th/site/narathiwat และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)                                      
(1)  ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหา
เชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ  

 
100 

    

 
สอบข้อเขียน 

    

 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

(2)  ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรือ
รูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ 
หรือสถานการณ์ หรือแบบจ าลองต่าง ๆ 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      - WORD 
      - EXCEL 
      - PowerPoint 
      - การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) 
      - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 

100 
    

 
 
 
 

สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที ่๒  
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
(1)  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
(2)  ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
(3)  มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
(4)  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 
100 

    

 
สอบสัมภาษณ์ 

    

รวม 300  

 
ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     

(ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน เมื่อผ่านการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    
(ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้อง เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินครั้งที่  ๑ ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ ๒ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 

๖.๓ การจัดจ้าง… 
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 ๖.๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยให้เรียงล าดับที่ได้จากผู้ได้
คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ที่
ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
          7.1 ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้ให้ทราบทางเว็บไซต์ http://www.dlt.go.th/site/narathiwat และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส  

 7.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 8.1 การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ หากผู้ผ่าน
การเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดจ้าง ไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับ
การการจัดท าสัญญาจ้าง 
 8.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
 8.3 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
  

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564             
  

 
 

 (นางลออ  สุวรรณสว่าง) 
                   เจ้าพนักงานขนส่งช านาญงาน รักษาราชการแทน 
  ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
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ใบสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------------------------ 

 
 
 
เลขประจ าตัวสอบ.............................................    วันที่.........................................  
ข้าพเจ้า........................................................สัญชาติ.................. เชื้อชาติ....................... ศาสนา......................... 
ว.ด.ป.เกิด............................อายุ............ปี ภูมิล าเนา ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.............................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.........................................................................  
ชื่อสามี/ภรรยา ..............................................................สัญชาติ...............................ศาสนา................................ 
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร.........................สาขา......................................คะแนนสะสมเฉลี่ย................... 
จากสถาบัน................................................จังหวัด..........................................ส าเร็จการศึกษาเมื่อ...................... 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด..........................................สาขา......................................คะแนนสะสมเฉลี่ย................... 
จากสถาบัน................................................จังหวัด..........................................ส าเร็จการศึกษาเมื่อ...................... 
ความรู้ความสามารถพิเศษ ......................................................................อาชีพปัจจุบัน...................................... 
ชื่อหน่วยงาน/ชื่อบริษัท............................................................................................................................. ............ 
ขอสมัครสอบเพ่ือเป็นพนักงานราชการทั่วไปต าแหน่ง..................เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล....................................  
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัครรวม............ฉบับ ดังนี้ 
 - ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน............ฉบับ 
 - ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) จ านวน............ฉบับ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน............ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน............ฉบับ  
 - หลักฐานอื่น ๆ จ านวน............ฉบับ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
        (....................................................) 

 

-------------------------------------------------------------- (ฉีกส่วนล่างคืนให้ผู้สมัคร) ----------------------------------------------------------------- 

ชื่อ - นามสกุล........................................................... เลขประจ าตัวสอบ...............................................  
ต าแหน่งที่สมัคร.........เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล............................................................................. ............ 
(แสดงเอกสารส่วนน้ี คู่กับ บัตรประจ าตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งท่ีเข้าสอบ) 
 

ลงช่ือ  ………………………………………. 
  (เจ้าหน้าที่รับสมัคร) 

ผู้สมัคร 
 

 
 
 

รูป 
 

 
 
 

รูป 
 

 
 


