
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน ๑  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(รถกระเช้าไฟฟ้า)  จ านวน  ๑  อัตรา   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ)  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร/ประเภท  ส่วน/งาน  และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ชื่อต าแหน่ง/ประเภท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถกระเช้าไฟฟ้า)   /
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

ส่วน/งาน   ส่วนโยธา/งานประสานสาธารณูปโภค  

หน้าที่และความรับผิดชอบ ขับรถกระเช้าไฟฟ้า ตลอดจนบ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆน้อยๆ ของเครื่องยนต์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) หรือ
เครื่องจักรกลประเภทเดียวกัน ตลอดจนบ ารุงรักษา แก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องยนต์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา  

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๖,๐๕๐  บาท   

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน)  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ 

 

/๒. คุณสมบัติ... 
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๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
   ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด         

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ทั้งนี้  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (๑) มีใบอนุญาตขับรถประเภท ๒  
  (๒) มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี  โดยมีหนังสือรับรอง      
การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

๓.  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
(๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 

๔.  การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ระหว่าง    

วันที่   ๕ – ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เฉพาะวันท าการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๕๐  บาท  ทั้งนี้  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จะจ่ายค่าธรรมเนียมคืนให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 

 
 

/๕. หลักฐาน... 
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๕.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 (๑) ใบสมัคร 
 (๒) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   

      โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป) 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภท 2) ตามกฎหมาย    จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) 
(๖) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ      จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๗) เอกสารอ่ืน ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้  ในวันที่มายื่นใบสมัคร  ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  และหลักฐานการสมัครที่เป็นส าเนา      
ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๖.  เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ

รับสมัครการเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ถือว่าการสมัครและ
การได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ 

๗. หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ประเมินจากการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล (จากการปฏิบัติ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   โดยประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ความรู้ที่ใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ในการขับรถ  ความสามารถอ่ืน   ประสบการณ์  วิสัยทัศน์และ
ทัศนคติในการท างาน 

๘.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
ในวันอังคารที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  

และทางเว็บไซต์ www.khuanthani.go.th 

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร 
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ แลประเมินบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    

ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   และประกาศผลวันศุกร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗    
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และทางเว็บไซต์ www.khuanthani.go.th 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๖๐ 

๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีโดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณี   
ที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน          
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

/๑๒.การจ้าง.... 

http://www.khuanthani.go.th/
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๑๒.  การจ้างและท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  เมื่อถึงล าดับที่           
ที่ข้ึนบัญชีไว้แล้ว  และได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  หากผู้ได้รับการเลือกสรร   
ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จากบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
  ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะได้รับการท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล     
ควนธานี  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ไม่เกินครั้งละ  ๔  ปี โดยอาจมี
การต่อสัญญาจ้างได้อีก  หากผ่านการประเมินโดยจะต้องใช้บุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    (ลงชื่อ)  

              (นายนิวัฒน์  ชลธาร) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


