
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
....................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก  
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายสิุบแปดปีขึ้นไป 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนด โรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ         
  (9) ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
ยกเว้นลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก   

 3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี 
Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.  เอกสารที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1.5 x  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 ใบ (ให้เขียนช่ือ-สกุล หลังรูปด้วย) 
 4.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ 2535) 
 4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.7 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ไม่รับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือท่ี 
นว. 89/2501  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2501  ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2521  ส าหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามท่ีประกาศไว้นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในต าแหน่งนั้น  
 ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ 

 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ เข้ารับการเลือกสรรใน 
วันท่ี  4  กันยายน  2562  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
และ  Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม) 

 6.  วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเป็น 
  การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 
การสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม (100 คะแนน) 
ในวันท่ี 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
  



3 

 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด 

 8.  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  
      ในวันท่ี 13 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 

 9. การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
      ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับในกรณี
ท่ีผู้เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  และจะ
ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  จะจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชี  ท่ียังไม่หมดอายุต่อไป 

 10. ค าเตือน 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  และความเป็นธรรม  ไม่ได้เป็นอ านาจของบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง  
ฉะนั้นอย่าได้หลงเช่ือ 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับ
สมัครและวิธีการสอบทุกขั้นตอนไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามและ
ปฏิบัติตามประกาศไว้ทุกข้ึนตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

  
                                           (นายนพดล   ณ  เชียงใหม่) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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เอกสารแนบท้าย ก 
บัญชีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 

ท่ี ต าแหน่งท่ีเปิดรับ
สมัคร 

อัตรา
ว่างท่ี
บรรจุ 

คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ลักษณะงานท่ีปฎิบัติ เงินเดือนท่ี
ได้รับ 

1. จ้างเหมางานดูแล
ความสะอาด 

8 - ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 
- หากมี
ประสบการณ์ใน
การท างานด้านการ
ท าความสะอาด 
รักษาความสะอาด 
จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
ในอาคาร และบริเวณท่ีต้ังของ
ส านักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

9,000 บาท 

 
 
 
 


