ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน ๑ อัตรา
ด้วยกรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราซสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา
และเสือกสรรบุคคล เป็น ลูก จ้า งชั่ว คราวรายเดือ น เงิน นอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ในตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงานและบริหารโครงการ
ต่างๆ ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเสือกบุคคลดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ เพศชาย อายุไ ม่ต รกว่า ๒๕ ปีบ ริบ ูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปี จบการศึก ษาไม่ต ํ่า กว่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดื สุขภาพแข็งแรง
เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เซ่น ความดัน
โลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
๒.๓ พ้นพันธะทางทหาร
๒.๔ มีใบอนุญ าตขับ ขี่รถยนต์มาแล้วไม่น ้อยกว่า ๕ ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒.๕ ไม่เคยต้อ งโทษทางคดีอ าญาถึงจำคุก เว้น แต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิด
ลหุโทษ
๒.๖ ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใดๆ
๒.๗ รู้จ ัก เส้น ทางในเขตกรุง เทพมหานคร ปริมณฑล และต่า งจัง หวัด ในเส้น ทางหลัก
เป็นอย่างดี
๒.๘ มีค วามรู้เกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัต ิจ ราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวช้อ งกับ รถยนต์แ ละ
การขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒.๙ มีความรู้พ ื้น ฐานต้านเครื่องยนต์ ขับ รถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต์ไต้ สามารถแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าไต้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดช้อง
๒.๑๐ ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อ ยู่ในสภาพที่ใช้งานไต้อ ย่างปลอดภัย และ
ทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ
๒.๑๑ สามารถปฏิบัติงานไต้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราขการไต้ทุกกรณี
๓. อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เดือนละ ๙,๔๐๐ ‘บา,ท

๔. ระยะเวลาการจ้าง

ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓

๕. วัน...

-๒-

๕. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนัก ศิล ปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิม าย จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐ ๔๔๔๗ ๑๕๑๘
ตั้งแต่วัน ที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๖๒ ในวัน ราชการ ตั้ง แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๖.๒ ใบคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ บัตรประจำตัวประชาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย์ปริญ ญาที่แสดงว่าไม่เบีนโรคต้องห้ามตามประกาศๆ ซี่งออกให้โดย
โรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)

๗. การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธื้เข้ารับการคัดเลือก
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มืสิทธี้เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบ
ในวันที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๖๒ ณ สำนัก ศิล ปากรที่ ๑๐ นครราชสีม า ตำบลในเมือ ง อำเภอพิม าย จังหวัด
นครราชสีมา หรือสามารถดูใต้’จาก wvwv.finearts.go.th หัวข้อ “ข่าวประซาสัมพันธ์”

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะดำเนิน การคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติและความเหมาะสมชองตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

๙. วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิม าย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และสอบภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

๑0. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่'จะถือ'ว่าเบีนผู้ผ่านการคัดเลือก'โต้ จะต้องเป็นผู้ที่ไต้คะแนนไม่ตรกว่าร้อยละหกสิบ

๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกไต้
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จะประกาศขึ้นบัญ ชีผู้!ด้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับ จาก
ผู้ที่มืคะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือสามารถดูได้จาก www.finearts.go.th หัวข้อ“ข่าวประซาสัมพันธ์”
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายจารึก วิไลแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใข้รถได้ ดูแ ลรัก ษารถยนต์ท ี่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนอุป กรณ์แ ละเครื่อ งใช้ต ่างๆ
ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่
บกพร่อง และอยู่ใ นวิส ัยที่พ นัก งานขับ รถยนต์ส ามารถจะแก้ไ ขได้ให้เรียบร้อ ยอยู่เสมอ จัด ทำรายงานการใช้
รถยนต์ในการไปราขการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จำเป็นจะต้อง
ซื้อ หรือ จ้า งเหมาเพื่อ ปรับ ปรุง ซ่อ มแซมในส่ว นที่ไ ม่ส ามารถจะซ่อ มแซมไต้ด ้ว ยตนเอง ต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป จัดทำประวัติการซ่อมแซมรถยนต์คันที่รับผิดขอบให้เป็นปิจจุบัน และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไต้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซ ึ่ง จะไต้ร ับ การจ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว ตามระเบีย บกรมศิล ปากรว่า ด้ว ยลูก จ้า งชั่ว คราว
เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องมีคุณ สมบัติและไม,มีล ัก ษณะต้อ งห้า ม ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราขบัญญัติ
ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ/หรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราฃการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพ ระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธิ๋ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็น ผู้มี่อาการทุพ พลภาพจนไม่ส มารถปฏิบ ัติห น้าที่ไต้ ไร้ความสามารถหรือจิต
พื่นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราฃการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ชองรัฐ
(๑๓) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือ ปลดออกเพราะกระทำผิด วิน ัย ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔)ไม่เป็น...

-๒(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เพศชาย อายุไ ม่ต ํ่า กว่า ๒๔ ปีบ ริบ ูร ณ์ และไม่เกิน ๔๔ ปี จบการศึก ษาไม่ต ํ่า กว่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. มีค วามประพฤติเรีย บร้อ ย พร้อ มทั้งมีบ ุค ลิก ภาพและมนุษ ย์ส ัม พัน ธ์ท ี่ด ี สุขภาพแข็งแรง
เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เซ่น ความดัน
โลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
๓. พ้นพันธะทางทหาร
๔. มีใ บอนุญ าตฃับ ฃี่ร ถยนต์ม าแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า ๔ ปี มีป ระสบการณ์ใ นการฃับ ฃี่ร ถยนต์
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๔. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใดๆ
๗. รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
๘. มีค วามรู้เกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัต ิจ ราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ รถยนต์แ ละการ
ขนล่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๙. มีค วามรู้พ ื้น ฐานด้า นเครื่อ งยนต์ ขับ รถเกีย ร์ธ รรมดาและเกีย ร์อ อโต้ไ ด้ สามารถแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
๑๐. ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใข้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความ
สะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสมรเสมอ
๑๑. สามารถปฏิบัติงานไต้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ชนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่บีจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๔. สำเนาหน้าสมุดบัญซีธนาคาร จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์

วิธีการคัดเลือก

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่ว'ไปและความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ

โดยวิธีสอบข้อเขียน และวิธีสอบสัมภาษณ์

ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมิน ผู้เข้าสอบเพื่อ พิจารณาความเหมาะสมกับ

ตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นชองผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เซ่น ความรู้ทีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่อ งการรักษาความปลอดภัยชองชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
อัตรา...

*

-๓อัต ราค่าจ้าง
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
การบรรจุแต่งตั้ง
สำนัก ศิล ปากรที่ ๑๐ นครราชสีม า โดยฝ่า ยบริห ารงานทั่ว ไป งานบุค คล จะดำเนิน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติบุคคลที่'ได้'รับการคัดเลือก'ไห้เป็นผู้มีคุณสมบัติเพื่อการจ้างเป็'มลูกจ้าง'ชั่วคราว
ก่อนออกดำสั่งจ้างอีกครั้ง

