
ประกาศรับสมัครงาน

จางเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต
 --------------------------------------

ดวยกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร มีความประสงครับสมัครพนักงานจางเหมา  

บริการ เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต จำนวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเหมาบริการ ๑๒,๐๐๐ บาทตอเดือน วุฒิการศึกษา  

ไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน เพศชาย ระยะเวลาการจางเหมาบริการ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๕) ปฏิบัติงาน ณ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร) เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา 

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการจางแนบทายประกาศน้ี 

๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ 

กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธอาคารกรมศิลปากร ช้ัน ๓  (เทเวศร) เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันที่ ๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  ในวันทำการ (จันทร – ศุกร)  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - 

๑๖.๓๐ น. 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง

    ๑) มีสัญชาติไทย

    ๒) เพศชาย มีอายุไมต่ำกวา ๒๕ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) แตไมเกิน ๕๐ ป 

    ๓) วุฒิการศึกษา ไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน

    ๔) ไมติดสารเสพติด 

    ๕) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

                             ไมสมประกอบ

    ๖) ไมเปนผูบกพรองในศิลธรรมจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม

    ๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย

    ๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ

    ๙) ไมเคยถูกลงโทษทางคดีอาญาตามกฎหมายของประเทศไทย

๓. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร

    ๑) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

    ๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

    ๓) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ

    ๔) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
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๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก

                         กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๔ ในเฟซบุค กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร และเว็บไซตกรมศิลปากร 

(ขาวประชาสัมพันธ) และจะทำการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ 

อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร) หองประชุมชั้น ๒ เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร    

๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

                         จางเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต 

                          - สัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ความรู

ในวิชาเฉพาะ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก

๖. ประกาศผลการคัดเลือกและทำสัญญา

                         กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๖๔ ในเฟสบุค กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร และเว็บไซตกรมศิลปากร 

(ขาวประชาสัมพันธ)รายงานตัววันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - 

๑๖.๓๐ น. ผูที่ไมมาตามวันและเวลา ที่กำหนด กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

จะเรียกผูไดรับการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวทำสัญญาตอไป

  กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมศิลปากร
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ขอบเขตและรายละเอียดการจางปฏิบัติงานขับรถยนต

วัตถุประสงค

เพื่อจัดจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนตกรมศิลปากร 

โดยปฏิบัติงานประจำกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการขนสงคนโดยสาร พัสดุ สิ่งของทางราชการ 

และการเดินทางไปราชการทั้งสวนกลางและภูมิภาคตามที่ผูวาจางกำหนด

ขอบเขตงาน

๑. ผูรับจางขับรถยนตกรมศิลปากร โดยปฏิบัติงานประจำกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

ในการติดตอราชการกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมศิลปากร ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง

๒. ดูแลรักษาความสะอาดรถยนตทั้งภายในและภายนอก ใหอยูในสภาพสะอาดและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

ดังนี้

๒.๑ ลางทำความสะอาดรถยนตทั้งภายในและภายนอก ในสวนประกอบตาง ๆ ไดแก ลอและ 

ซี่ลอรถยนต แผนรองพื้น แผนรองเทาในสวนของคนขับและผูโดยสาร โดยใชน้ำยาทำความสะอาดรถยนต ถังน้ำ 

สายยาง ฟองน้ำ ผาเช็ดรถ ที่ผูวาจางจัดหาให ไมนอยกวา ๒ ครั้ง/สัปดาห

๒.๒ เช็ดเงารถยนต โดยใชครีมขัดเงารถยนต ที่ผูวาจางจัดหาให ไมนอยกวา ๓ ครั้ง/สัปดาห

๒.๓ เช็ดทำความสะอาดภายใน เชน เบาะรถยนต กระจก คอนโซนหนา-หลัง  ใหสะอาดผนังรถยนตดานใน 

หลังคารถยนตดานใน ไมนอยกวา ๓ ครั้ง/สัปดาห

๓. ดูแลรักษา ตรวจเช็คเคร่ืองยนต และน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

๓.๑ ตรวจเช็คเครื่องยนต แบตเตอรี่ น้ำกลั่นของรถยนต ใหพรอมใชงานทุกครั้งกอนเดินทาง

๓.๒ ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง ใหพรอมใชในการเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกครั้งกอนเดินทาง

๔. ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนตการเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง ยางรถยนต เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน

๔.๑ เมื่อรถยนตวิ่งไปในระยะทางท่ีตองเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง 

ใหผูรับจางแจงผูวาจางเพื่อดำเนินการนำรถยนตเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง

๔.๒ หากพบวายางรถยนต เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานมานาน หรือครบกำหนดการใชงานให    

ผูรับจางแจงผูวาจางเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนตใหม

๕.  หากผูรับจางตรวจพบในเบื้องตนวามีอะไหลชำรุด เชน ระบบปรับอากาศรถยนตเสีย ทอน้ำร่ัวหรือ        

เกิดเหตุการณสุดวิสัยขณะปฏิบัติหนาที่ขับรถไปราชการ ใหรีบรายงานแกผูวาจาง เพื่อสงซอมโดยดวน            

๖.  ในการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองประจำอยู ณ รถยนต ที่ผูวาจางจัดหาไวให



          /ชวงเวลาของขอตกลง...
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ชวงเวลาของขอตกลง และวัน เวลา การปฏิบัติงาน

1. ผูรับจางตองปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

2. ผูรับจางตองปฏิบัติงานวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

3. วันหยุดงานดังนี้

๓.๑ วันหยุดประจำสัปดาห : วันเสาร และวันอาทิตย

๓.๒ วันหยุดตามประเพณี  :  ใหเปนไปตามวันหยุดงานที่ทางราชการกำหนดในแตละป

๓.๓ วันที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศใหเปนวันหยุดราชการ

คาจาง และระยะเวลาการจาง

๑. คาจางกำหนดจายรายเดือน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๒ งวด รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐ บาท       

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) 

๒. กรณีผูรับจางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันปกติรวม ๔ ชั่วโมง และในวันหยุดราชการ รวม ๗ ชั่วโมง 

หรือเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหเบิกคาใชจายเพิ่มไดตามระเบียบ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. กำหนดจางตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕




