
  
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

................................................. 
 

  ด้วย  เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่  29  มิถุนายน  2547   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559   จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง    
ส านักปลัดเทศบาล 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.1   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ)     จ านวน  1  อัตรา 

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
       1.2  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ)   จ านวน  1  อัตรา 
 กองคลัง 
 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
 1.3  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป      จ านวน  1  อัตรา 

 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป   
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี นับถึงวันสมัคร 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

/(9) ไม่เป็นข้าราชการ................ 
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    (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการจ้าง 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาลมายื่นด้วย  

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
 
๓.  การรับสมัคร    

๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  โดยให้ยื่นใบสมัคร
และเอกสารต่าง ๆ  ตามก าหนด  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562    ถึงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562       
ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๑๑๗๑-๒  

๓.๒.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว 
     (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน  3  รูป 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
4.  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร จ านวน  1  ฉบับ 
5.  ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น

โรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ลงวนที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้ 

 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - วัณโรคในระยะอันตราย 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
6. เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ คือ 
 - หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) หรือ 
 - ใบส าคัญ (แบบ สด.9) หรือ 

- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด.43)  

   /7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน.............. 
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7.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ผู้มีทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  ฉบับ 

8. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฯลฯ 
 

ส าเนาหลักฐานทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 

๓.๓.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ต าแหน่งละ  100.-บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น) 
3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่ าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี พราหมณ์ ไม่มี
สิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา (ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/5201 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521) 

 

  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
       เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  
15  กุมภาพันธ์  2562   โดยปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  และจะด าเนินการสอบ
คัดเลือกในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 
 
 
 

/7.การประกาศรายชื่อ.............. 
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  7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ไดภ้ายใน  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแตว่ันประกาศข้ึนบัญชีไว้   กรณีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และ
ภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณาจัด
จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้   แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันต าแหน่ง
ดังกล่าวที่เทศบาลฯ เปิดรับสมัครอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   23   มกราคม   พ.ศ. ๒๕62 
 

      (ลงชื่อ) 
         (นายเฉลิม   ตาวิยะ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันที ่ 23  มกราคม  2562) 

*************************** 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ประเภทผู้มีทักษะ) 

 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
2. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ)  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล 

 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์

ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้
ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  ใน
การใช้รถยนต์  ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดท าบันทึกเสนอ
ข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1 เพศชาย 
4.2 มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
4.3 มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่  
4.4 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
4.5 ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี            

โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  
 

5. ระยะเวลาการจ้าง  ตามที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนด 
 
6. อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 
7. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
8. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 



  

 
 
ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) 
 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
2. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ)   สังกัด  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
3.1   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.2   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1   เพศชาย ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.2  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่น หรือส่วนราชการ 
4.3  มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทสอง  

 
5. ระยะเวลาการจ้าง  ตามที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนด 
 
6. อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 
7. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  เดือนละ 9,400 บาท  (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
8. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  

  
 
 
 



  

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   
 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 
2. ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   สังกัด  กองคลัง 

 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้ 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 5. ระยะเวลาการจ้าง  ตามที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของก าหนด 
 
 6. อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 
 7. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  เดือนละ 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
 
  8. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

 
 
 
 
 





  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 (แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ลงวันที ่ 23  มกราคม  2562) 
 

ต าแหน่ง การประเมินสมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

พนักงานขันรถยนต์ 
(ประเภทผู้มีทักษะ) 

1.  ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 มีความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
 

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
2.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ 
2.4 การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 

มนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ 
2.5 ประสบการณ์ 

80 
 
 
 
 

20 

โดยวิธีการสัมภาษณ์
และ/หรือการทดสอบ
และ/หรือวิธีการอ่ืนๆ 

 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

(ประเภทผู้มีทักษะ) 

1.  ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 มีความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
 

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
2.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ 
2.4 การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 

มนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ 
2.5 ประสบการณ์ 

80 
 
 
 
 

20 

โดยวิธีการสัมภาษณ์
และ/หรือการทดสอบ
และ/หรือวิธีการอ่ืนๆ 

 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

คนงานทั่วไป 1.  ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 มีความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
 

2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
2.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ 
2.4 การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 

มนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ 
2.5 ประสบการณ์ 

80 
 
 
 
 

20 

โดยวิธีการสัมภาษณ์
และ/หรือการทดสอบ
และ/หรือวิธีการอ่ืนๆ 

 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 


