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ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดาเนินงาน
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)
--------------------------------ด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดาเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
ส่ว นกลางและส่ว นภูม ิภ าค เพื ่อ ยกระดับ ความปลอดภัย ทางถนน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
(จั ดจ้ างลู กจ้ า งเหมาบริ การรายบุ ค คลส่ว นกลาง) โดยระยะเวลาจ้า งเหมาบริ ก ารรายเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และปฏิบัติงานประจาศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก
1. ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
(รายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(7) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
(10) ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่สมัครในแต่ละตาแหน่ง
(11) ไม่มีภาระในการเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน
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2.๒ คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง และรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง
การจ้างเหมาบริการครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครจากบุคคล
ทั่ ว ไปเพื่ อ คั ด เลื อ กจ้ า งเหมาบริ ก ารรายบุ ค คล โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท หรื อ ปริ ญ ญาตรี
(ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็ น
ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89 / 2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สมาเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณเพศอยู่ในวันสอบ
3. อัตราค่าตอบแทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน 18,380 บาท/ เดือน
- ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
4. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 )
- กรมฯ จะพิจ ารณาจ้างต่ อ เนื่ อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากได้รับจัด สรร
งบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5. การรับสมัคร
5.3 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ ป ร ะ ส ง ค์จ ะ ส มั ค ร ส า ม า ร ถ ข อ แ ล ะ ยื ่น ใ บ ส มั ค ร ด ้ว ย ต น เ อ ง ไ ด ้ ที ่
ศูน ย์ บ ริ ห ารจั ดการเดิน รถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่ งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม
ได้ท างหมายเลขโทรศัพ ท์ 0 2271 8888 ต่อ 3107 ในวัน และเวลาราชการ โดยรับ สมัค รตั้ง แต่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 20 กรกฎาคม 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
1) ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตาแหน่งเดียวเท่านั้น
2) ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตรงตามคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะต าแหน่ ง ที่
กาหนดในตาแหน่งที่จะสมัคร ตามข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ 21 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั ตร
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3) ผู้ สมัครจะต้ องลงลายมื อชื่ อและยื่ นใบสมั ครด้วยตนเอง พร้อมรับรองความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
/ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ...

3

ว่าเป็ นผู้ มีคุณสมบั ติทั่วไป และคุณลั กษณะเฉพาะตาแหน่ งตรงตามประกาศรั บสมั ครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใดๆ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(3) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และสาเนาวุฒิการศึกษา
(4) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันประกาศรับสมัคร จานวน 2 รูป
(6) กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์ทางาน 2 ปี ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองการทางาน
หรือสาเนาสัญญาจ้างในตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง“สาเนาถูกต้อง”และลงชื่อกากับ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมิน
กรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ณ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเดิ น รถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้ น 1 กรมการขนส่ ง ทางบก และทางเว็ บ ไซต์
gps.dlt.go.th , http://apps.dlt.go.th/hr , www.dlt.go.th
7. วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
7.1 ผู้สมัครในตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการคัดเลือก และการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะโดยวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

100

สอบข้อเขียน

(ก) ด้านการคิดคานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้ องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือ
ปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ
และข้อมูลต่างๆ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสั มพันธ์เชื่อมโยง
ของคา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก
ข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจาลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (ข้อสอบอัตนัย) ดังนี้
/1) การพัฒนา...
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1) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Front-end, Back-end framework,
version control, container และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) Relational Database และ NoSQL Database
3) ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
4) กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้นปัญหาเกี่ยวข้องกับ Software และข้อมูลเป็นหลัก
5) ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สมรรถนะ)
1) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
4) มนุ ษยสั มพัน ธ์ ความสามารถในการทางานเป็ นที ม การแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้า

100

รวม

200

สอบสัมภาษณ์

กรมการขนส่ งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะดาเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของผู้ส มัครในตาแหน่ง นักวิช าการคอมพิว เตอร์ โดยวิธีก าร
สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่กาหนด
7.2 หลักเกณฑ์การตัดสิน
1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามตาแหน่งรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
2) การจัด จ้า งจะเป็น ไปตามลาดับ คะแนนที่ส อบได้ โดยเรีย งล าดับ ที่ไ ด้จ าก
ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
กรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคั ด เลื อ กตามลาดั บ คะแนนที่ ส อบได้ ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเดิ น รถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้ น 1
กรมการขนส่งทางบก และทางเว็บไซต์ gps.dlt.go.th , http://apps.dlt.go.th/hr , www.dlt.go.th
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
9.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มทางานตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มี
หนังสือเรียกตัวไป หากผู้ผ่านการคัดเลือกถึงลาดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่าง
จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทาสัญญาจ้าง
9.๒ การทาสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้
9.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
/10.ข้อสงวนสิทธิ...

