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ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฐบ้ตหน้าที่ใบตำแหน่งนิติกร (อัตราจ้าง)

ด ้วยองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ ื่อสอบคัดเล ือก 
เป็นนิติกร (อัตราจ้าง) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอยดคังนี้ 

๑. คุณศมน้ต'ของผู้สมัคร 
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป็บรับุรณ์ (นับลงวันที่จดรับสมัคร)
๑.๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
๑.๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก เลกจ้าง หรีอให้ออกจากงานเพราะกระทำผด 

วินัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาบของรัฐหรือเอกขน
๑.๕ มีความร้ความสามารถในการใช้งาบโปรแกรม Microsoft W ord, Excel เป็นอย่างดี 

๒. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ จ

จำนวน ๑ รูป
๒.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง 

กับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาทะเบยนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาบัตรประจำคัวประชาขน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เช่น ใบเปลี่ยนซื่อ -  นามสกล ตั๋วทนาย ๆล  ๆ

ที่งนิ้ใบสำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงลายมีอซื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสาร
ทุกฉบับ

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบล้วน 
พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ ๒ เท่านั้น และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใบประกาศรับสมัคร ให้ลือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีลืทธ 
เช้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๓. การ...



-to

rn. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน 

๒๔๖๔ ถืง วันที่ ๑๙ เมษายน ๖๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓0 -  ๑๖ .๐๐ น. ณ งานระบบ 
บริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ 
ถนนวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๒ ๔ ๖๐๓ ๓ ๙ต่อ ๑๒๒๐- ๑ ผู้สนใจสมัครสามารถ 
ดาวน้โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ h ttp ://w w w .b m ta .ro .th  ใดยผู้สมัครจะ 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วย 
ลาย.มอ.ตนเอง1ให้ถูกต้อง.ครบ■ ถ้วน มิฉะนั้น องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพจะถือว่าการรับสมัครยังไม่เสร็จ 
สมบุรถi

๔. การปุรฺะกาศรุายฺซื่อุผู้มีสิทธฺสอุบุคัคเลฺอูก
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตรวจคุณสมบัติและประกาศรายซื่อผู้มิสิทธี้เข้ารับการสอบ 

ค ัดเล ือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ค ัดเลือกให้ทราบทางเว ็บไซด์ขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
http ://w w w .bm ta.co .th

๔. วิธืการคัดเลือก

๕.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการ 
สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย 
ล้มละลาย พระราขบัญลุ่เตจ้ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ และกฎหมายอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมอง และสังคมความรู้ 
เก ี่ย ุวก ับ ุการุใซ ุ้คอุม ุพ ิว ฺเตอรุในการฺปฏิบ ัต ิงานสำนักงาน ควฺามฺรู้ทั่วฺไปุ ความรู้เก ี่ย ุว ฺก ับ ุภาษาไทยุ เป็นด้น 
โดยต้องได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไปรวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
จ้งจะมิสิทธีเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจสอบผลสอบได้ที่ เว็บไซด์ขององค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ http://w w w .bm ta.C 0-th

๔.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

รายการประเมิน เกณฑคะแนนคดเป็นร้อยละ
๑. คะแนนจา.ทการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์). ๘๐
๒. มิใบอบุญาตประกอบวิขาขีพทนายความ (ตั๋วทนาย) ๒๐

รวม ๑๐๐ คะแนน

๖, เกณท,.,.

http://www.bmta.ro.th_%e0%b9%83%e0%b8%94%e0%b8%a2
http://www.bmta.co.th
http://www.bmta.C0-th
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๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ไต้รับคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตามข้อ ๕.๒ ไม ่ดรกว ่าร ้อยละ ๖ ๐  และองค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพจะฃนบ ัญช ้ผ ู้ผ ่านการค ัดเล ือก 
ไว้เป็นเวลา ๑ ป็ นับแต่วันที่ไต้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 

๗. เงึอนไขการจ้าง
๗.๑ ไต้รับอัตราเงินเดือน  ๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท สัญญาจ้าง ๑ ปี ปฏิบดงานวันจันทร์ -  วันคุกร์ 

ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.
๗.๒ สามารถใช้สิทธิ้การรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในสถานพยาบาลของรัฐ 
๗.๓ ไต้รับนัดรแสดงดบเพื่อขนรถโดยสารของผู้ว่าจ้างโดยไม่เลืยค่าใช้จ่าย และเมื่ออายุ 

สัญญาสันสุดลง ผู้รับจ้างต้องคืนบัตรแสดงตนให้แก,ผู้ว ่าจ้าง หากผู้ร้บจ้างไม่คืนบัตรแสดงตบ ผู้ว่าจ้างมิสิทธ 
ริบหลักประกันสัญญา และตำเบนการดามกฎหมาย

๗.๔ สาป่วยไม่เกิน ๓๐ วัน การสาป่วยต่อเนื่องกัน ๓ วัน เมื่อยื่นใบลาต้องมิใบรับรอง 
แพทย์ของผู้ว่าจ้างหริอทางราชการ หริอแพทย์แผนปีจจุบันขั้นหนื่ง

๗.๕ ลาก ิจส ่วนตัว ไดไม1เกิน ๒๐ วัน หากลาเก ิน  ๒๐ วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ิส ืท ธพ จารผา
เลืกจ้างผู้รับจ้างไต้

กรณ ีผ ู้ร ับจ้างลาป่วยดานข้อ ๗.๕ และลากิจดามข้อ ๗.๕ เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๑ 0  วัน 
ผู้รับจ้างจะไต้รับค่าจ้าง

๗.๖ ไต ้ร ับส ืทฮ ิผลประโยชน ่ในการดำเน ินคด ีเช ่นเด ียวก ับพน ักงานองค ์การขนส ่ง
มวลซนกรุงiทพ

จ้งประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันท่ี c มินาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

V 1
(นางพริมเพรา วงค์สุทธิ'รัตน์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประ.ธานกรรมการ.ดำเนินการสรรหาคัดเลือก

สำเนาถูกต้อง ✓

(นางสาวอัญชลื กังวาล)
ห.ซก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรียน....



สำเนาเรียน ผอก.
รอง ผอก.ฝบร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝบร., ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.

- เพื่อโปรดทราบ
ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
สบส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.
ข.ผอ.สบส. ซ.ผอ.สผอ. ซ.ผอ.สตส. ซ.ผอ.สทส. ซ.ผอ.สผง. ซ.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.
ซ.ผอ.สปร. ๑, ๒ ซ.ผอ.สบจ. ซ.ผอ.สจท. ซ.ผอ.สบด. ซ.ผอ.สพบ. ผตก. ๗
ข.ผอ.ขดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กลป. กบส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.
กคด. กนก. กบซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. กฝอ.
กสส. กพส. กซบ. กสต. ผตก.๖
กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กปด. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘,1 ๒๘, ๓๘
กง. ๑, ๒, ๓, ๔. ๔, ๖, ๗, ๘ บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ตก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, 1๓๘
บส. คน. ปส. ปซ. ลก. ตพ. วม. วพ. บป. วป. งป. ผผ. พร. ปค. บร. ผค. คด. อบ. รจ.
ปบ. ตจ. บง. บด. ๑, ๒, ๓, ๔ กท. ๑, ๒, ๓, ๔ ฃผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.
ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.
ธก.(ฝบร.) ธก.(ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กซบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)
มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ซ.ผอก.ฝบร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ซ.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)
มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

( i i j f f
(นางสาวอัญขลี กังวาล)

ห.ธก.(สบจ.)
๑ เม.ย. ๖๔



FM-สจท.-001
องค์การขนส่งมวล,ซนกรุงเทพ 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก 
กรอกช้อยูลด้วยตัวเอง

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 X 1.5 น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

1. ซ่ือ (นาย, นาง, นางลา!)....................................... สกล...................................................สถานะ..........................
เกิดวันที.่............ เดือน................................... พ.ศ...............................อายุนับถืงวันสมัคร..................ป ี...........เดือน
เกิดที่ แขวง/ตำบล.............................เขต/อำเภอ................................. จังหวัด..........................................................
สัญขาดื....................... เชื้อขาด.ื........................ ศาสนา...........................เลขที่ปัดรประซาขน....................................
ออก ณ สำนักงาน..................................... เมื่อวันที่.............เดือน................................ พ.ศ.......................................
2. ปีจจุบันอยู่บ้านเลขที.่...............หมู่ที่............... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................
แขวง/ตำบล............................... เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย.........................โทร(บ้าน).................................มือถือ....................................อีเมล์..............................
3. ที่อยู่ที่ตดต่อสะดวกเลขที่................ หมู่ที.่............... ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................
แขวง/ตำบล.................................. เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย.์.......................โทร(บ้าน)..................................มือถือ....................................อีเมล์...............................
□  อาคัยกับครอบครัว □  บ้านตัวเอง □  บ้านเข่า □  หอพก
ภาวะทางทหาร □  ได้รับการยกเวัน □  ปลดเป็นทหารกองหนุบ □  ปังไม่ได้รับการเกณฑ์
รนทนภาพ □  โสด □  สมรส □  หม้าย □  แยกกันอยู่
เพศ □  ขาย □  หญิง
4. ๅตํ)การสืกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบดือ ได้รับประกาศนียปัตร/ปริญญา................................................
5. ประวิตการดืกษา

ซื่อสถาบัน คณะ สาขาวิขา ปีที่จบ เกรด
เฉลี่ย

6. ประวตการทำงาน

สถานที่ ตำแหน่งสักษณะงาบ เงินเดือนสุดท้าย 
ก่อนออก

ระยะเวลา 
ดั้งแต่..... ถึง....... เหตุที่ออก
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7. ความสามารลพิเศษ.

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งซื่อ -  นามสกุล..................................................... เกี่ยว,ข้องน'บผู้สมัคร................
ท ี่อ ^ - .............................................................. ' ........................................................................................................
โทรสัพท์............................................................................

ข ้าพเจ้าขอรันรองว่าข้อ.ความสังกล่าวทั้งหมดในใบสมัคร.นี้เป ็นความจริงทุกประการหลังจาก 
องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพจ้างเข้ามาท0างานแล้วปราก£ในภายหลังว่าข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง 
หรือรายละเอียดที่ใฟัIวัน]เป็นความจริง องค์การมสิทธเลักจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสิยหายใด  ๆ ท้ังสิบ

ผู้สมัคร
............/ ..........J ............
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