
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
....................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการที่ รับสมัคร และค่าตอบแทนที่ได้รับ  ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย ก 

 2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   2.1  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
        ผู้สมัครคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติ ท่ัวไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติทั่วไป 
     1) มีสัญชาติไทย 
     2) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
     1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
     2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน        
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้ 
           1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   2. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   4. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้ อรัง ท่ีปรากฎอาการเด่น ชัดหรือรุนแรง               
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
   3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  
 

-/4) เป็นผู้บกพร่อง... 
 



 

-2- 
   
   4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่หรือตามกฎหมายอื่น 
   11) เปน็ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม                 
ข้อ 4.1 ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี มติของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจำนวนกรรมการท่ีมาประชุม 
การลงมิตให้ กระทำโดยลับ 
     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างโดยต้องได้รับวุฒิ
การศึกษา หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก 

 3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ 
ระหว่างวันท่ี 8 – 23 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว      
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 ใบ (ให้เขียนช่ือ-สกุล หลังรูปด้วย) 
 4.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ 2535) 
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 4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 4.7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ไม่รับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร             
ตามหนังสือท่ี นว. 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม   
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2521 สำหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามท่ีประกาศไว้นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร    
และไม่มีสิทธิได้รับการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วในตำแหน่งนั้น  
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบบัให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ 

 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันท่ี          
24 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 6.  วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น 
  การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม       
(100 คะแนน) ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนท้ังหมด 

 8.  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
      ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอ         
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 9.  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ    
ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  
และจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จะแต่งต้ังผู้ผ่าน
การเลือกสรรจากบัญชี ท่ียังไม่หมดอายุต่อไป 

 10. คำเตือน 
  10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดำเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม ไม่ได้เป็นอำนาจของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง  
ฉะนั้นอย่าได้หลงเช่ือ 
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  10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัคร
และวิธีการสอบทุกขั้นตอนไว้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามและ
ปฏิบัติตามประกาศไว้ทุกข้ันตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
     
  
 

(นายนพดล   ณ  เชียงใหม่) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบท้าย ก 

บัญชีกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
             …………………………………………………. 

สำนักปลัด 
ประเภท  พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อตัรา 

 ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
- ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา  
- อายุ 35 ปีขึ้นไป 
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีการครัวเรือน 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 - ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องครัวและห้องอาหาร 

- จัดเก็บอุปกรณ์งานบ้านงานครัวใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ดูแลความเรียบร้อย ล้างแก้ว ถ้วยกาแฟ และทำความสะอาดห้องประชุม 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
หมายเหตุ      หากมีความสามารถในการจัดเตรียมอาหารและประกอบอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


