
  

 
ประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี  2562 ครั้งที่ 2  
........................................................................ 

  ด้วยเทศบาลต าบลรัษฎามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 8
ต าแหน่ง  34  อัตรา ตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปี 2561 – 2563  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ 19  ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547  ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเลือกสรร    
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1.1  ต าแหน่ง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 1  อัตรา 
 คุณวุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

   -  ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท 
   - ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ  1,785.- บาท 

  คุณวุฒิ ปวท. หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   -  ค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท 
   - ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ  2,000.- บาท 

คุณวุฒิ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   -  ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท 

  - ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ  2,000.- บาท   

1.1.2  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)   จ านวน  3  อัตรา 
1.1.3  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล       (ผู้มีทักษะ)   จ านวน  1  อัตรา 

- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท 
  - ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ  2,000.- บาท   
1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป   
 

1.2.1   ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จ านวน  1 อัตรา 
1.2.2  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง       จ านวน   5 อัตรา 
1.2.3   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ       จ านวน   12 อัตรา 
1.2.4   ต าแหน่ง คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    จ านวน   10 อัตรา 
1.2.5   ต าแหน่ง คนงาน (ส านักปลัดเทศบาล)     จ านวน    1  อัตรา 

- ค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 
 

  หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัภูเก็ต  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
/2. คณุสมบัติทั่วไป… 



 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
        1) มีสัญชาติไทย 
        2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  
       5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
       7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
       9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

       หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญา จะต้องไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวันที่สมัคร ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมคัร
แต่ละต าแหน่ง และมีลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร   ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่                 

ส านักปลัดเทศบาล  ชั้น  2 เทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งแต่ วันที่ 27  สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน   2562  เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น.       ในวันและเวลาราชการ       
          

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 3 x 4 ซม.  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน       

6  เดือน   จ านวน 3 รูป 
2)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน   1  ฉบับ 

          3)   ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน   1  ฉบับ 
4)   ใบรับรองแพทย์ที่ได้ระบุผ่านการตรวจสุขภาพและออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
5)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา  เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง        

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
6)   หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (กรณสีมัครต าแหน่งประเภทผู้มีทักษะ)

            จ านวน  1  ฉบับ 
 

/7)   หลักฐานอ่ืนๆ… 
 



 
 

 
           7)   หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัคร 
                      ไมต่รงกัน) ทะเบียนสมรส  
      ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งละ   50  บาท  
  -  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งละ   20   บาท  

    3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
                      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ     
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว   หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

  4.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลรัษฎา    จังหวัดภูเก็ต  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรในวันที่ 11  กันยายน  
2562  และด าเนินการเลือกสรร ในวันที่  17  กันยายน  2562   โดยต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการด าเนินการทดสอบ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รายละเอียดแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ต าแหน่งอ่ืน
ทดสอบโดยวิธีการทดสอบปฏิบัติหรือสัมภาษณ ์

5.   หลักเกณฑ์การตดัสิน 
            -  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     
       

  6.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลรัษฎา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน ภายใน 10 วันท าการ นับจาก

วันด าเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้น  โดยเรียงล าดับตามคะแนนสอบที่ได้  ณ  เทศบาลต าบลรัษฎา  หรือทางเว็บไซด์  www. 
rasada.go.th.  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบก าหนด  6  เดือน นับจากวันขึ้นบัญชี 

 

7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
รัษฎา  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตตามล าดับที่ข้ึนบัญชีไว้   

     7.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3  ปี  
    7.2 พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี  

     

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
     (นายภูดิท  รักษาราษฎร์) 
              นายกเทศมนตรีต าบลรัษฎา 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลรัษฎา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2 

--------------------------------------------------------------- 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1.1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

1.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

1.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ลักษณงานที่ปฎิบัติ 
         ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อ

เรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         2.1 มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ/ รถดูดโคลน) ได้เป็น

อย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ 
2.2 มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาท าหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ/รถดูดโคลน  ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้อง  เล็ก ๆ  น้อย ๆ ของรถบรรทุกขยะ/รถดูดโคลนหรือเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายบัญชีนี้  
หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่  ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
3. ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
3.1 มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  และ  
3.2 มีประสบการณ์ในการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

หรือส่วนราชการ 
 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                     - ปฏิบัติหนา้ที่เก่ียวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล ตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติงานประจ ารถดูด
สิ่งปฏิกูล ตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

4. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (พนักงานจ้างท่ัวไป)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           -  มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) ได้เป็นอย่างดีและ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย   

    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ของรถบรรทุกหรือเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายบัญชีนี้  หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามที่  ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5. ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างท่ัวไป) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         5.1 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายา
เคมีต่างๆ  หรือ 
        5.2 ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ
ทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจ ารถบรรทุกน้ าช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         

6.  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                     - มีความรู้ความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
- ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร  บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูล

ฝอยไปท าลายยังที่ท าลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 7. ต าแหน่ง คนงาน  (พนักงานจ้างท่ัวไป)สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                     - มีความรู้ความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                 -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น  ล้างถนน  ตัดกิ่งไม้  เก็บขนขยะชิ้น
ใหญ่ๆ และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      8. ต าแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างท่ัวไป) สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                     - มีความรู้ความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                 -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ชุดซ่อมบ ารุง  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
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แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลรัษฏา 
รายละเอียดต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลของเทศบาล 

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

    ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
    หน้าที่โดยย่อ  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
  ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1.  รถกะบะเทความจุต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
  2.  รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด 
  3.  รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า 
  4.  รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  5.  รถอัดฉีด 
  6.  รถบรรทุกน้ า 
  7.  รถบรรทุกน้ ามัน 
  8.  รถไม้กวาด 
  9.  รถยกแบบงาแชะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
  10. รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
  11. รถบดไอน้ า ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  12. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  13. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  14. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  15. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
  16. รถยกแบบทรัคเครน   (TRUCK CRANE) 
  17. เครื่องท าลายคอนกรีต 
  18. รถยกกระเช้า 
  19. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้า  ถึงล้อหลัง
ตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 10 เมตร 
  20. รถซ่อมบ ารุง 
  21. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
    **************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


