
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นั้น  

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จ านวน 1 อัตรา       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑ พนักงานจ้างเหมาบริการ  

พนักงานขับรถยนต์  สังกัดส านักปลัด    จ านวน  1  อัตรา 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  

(8) วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป  
 

  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาในวันท่ีท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างโดยต้องได้รับวุฒิ
การศึกษา หน้าท่ี และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ก.) 

3.  หน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่ง 
  ผู้สมัครท่ีผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
สะลวง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และลักษณะงานของต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
4.  การรับสมัคร 
 4.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ก าหนดการรับสมัครระหว่างวันท่ี 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2565   ต้ังแต่เวลา 0๘.๓0 น. 
– 16.๓0 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 

4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ 
ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุล หลังรูปด้วย) 
  (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (4)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  จ านวน   ๑  ฉบับ   
  (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน   ๑  ฉบับ   
  (6)  ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (7)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น พร้อมส าเนา  
จ านวน  ๑  ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว  ช่ือสกุลในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้
ด้วย 
   4.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   

ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ
ผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
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5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเข้าสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
  5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    
ในวันท่ี  4  สิงหาคม  2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง และทางเว็บไซต์ 
www.saluanglocal.go.th 
  5.2   สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และทดสอบปฏิบัติภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ              
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  ต้ังแต่เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลสะลวง  

   5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก   ในวันท่ี  5  สิงหาคม  2565  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง และทางเว็บไซต์ www.saluanglocal.go.th 
6.  หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร 
   6.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    6.1.1 ความรู้ในงานขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

6.1.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 ท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

6.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (ทดสอบภาคปฏิบัติ) คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

   พิจารณาจากทักษะ ด้านความรู้ความสามารถในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ การทดสอบ 
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตามสมรรถนะของรถเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์และทักษะด้านการขับขี่
รถยนต์  
           6.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา  บุคลิกลักษณะท่ัวไป  ความแข็งแรงและคุณภาพร่างกาย  
ความเข้มแข็งแห่งจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์  ความมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ความมุ่งมั่นความสนใจท่ี
จะปฏิบัติงาน  ความพร้อมในด้านต่างๆ ของบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี       

7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้   
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8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบท่ีได้ ในวันท่ี  8  สิงหาคม 2565  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
และทางเว็บไซต์ www.saluanglocal.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 

ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งต้ังภายในเวลาท่ีก าหนด 

  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุ และแต่งต้ังในต าแหน่ง
ท่ีสอบได้ 
 

 

9.  การท าสัญญาจ้าง 
  9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามต าแหน่งท่ี

ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง โดยมีระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้าง  
  -  นับต้ังแต่วันที่ได้มีการท าสัญญาจ้าง ไม่เกิน 3 เดือน  
   ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างตาม
หลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวงก าหนดต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 
 
 
 

 
 

       ร้อยต ารวจตรี      
(โกมินทร์    ทิพจร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
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ผนวก ก. 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2565 
- - - - - - - - - - 

1. ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ 
2. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัด  หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งดังนี้ 

  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์  ดูแลรักษาสภาพรถเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว ท าความสะอาดรถยนต์ และปฏิบัติงาน   
 อื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 
2. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภท 2  

 
 

  อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,00๐.-บาท   
     

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  วันท่ี 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ข.  
  

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง   

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2565 

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

วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  
   เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัคร
สอบ ดังต่อไปนี้ 
   1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    6.1.1 ความรู้ในงานขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

6.1.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 ท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (ทดสอบภาคปฏิบัติ) คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

   พิจารณาจากทักษะ ด้านความรู้ความสามารถในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ การทดสอบ 
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตามสมรรถนะของรถเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์และทักษะด้านการขับขี่
รถยนต์  
           3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา  บุคลิกลักษณะท่ัวไป  ความแข็งแรงและคุณภาพร่างกาย  
ความเข้มแข็งแห่งจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์  ความมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ความมุ่งมั่นความสนใจท่ี
จะปฏิบัติงาน  ความพร้อมในด้านต่างๆ ของบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี   

 
 


