ประกาศสานักงานเขตสัมพันธวงศ์
เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยสานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จะดาเนิน การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
เป็ นลู กจ้ างชั่ วคราวต าแหน่ งต่ างๆ จ านวน 22 อั ตรา เพื่ อปฏิ บั ติ งานในสั งกั ดฝ่ ายรั กษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 18 และข้อ 33 แห่งข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวที่รับสมัคร
สังกัดฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ
1.1 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)
จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.2 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)
จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.3 ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
1.4 ตาแหน่งพนักงานประจารถ (รถเก็บไขมัน)
จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.5 ตาแหน่งพนักงานประจารถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล)
จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท
1.6 ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จานวน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท

7 อัตรา
9 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

2. ลักษณะงำนทีป่ ฏิบตั ขิ องตำแหน่งที่รบั สมัคร
2.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงำนทั่วไป (ทุกประเภท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับ
การใช้แรงงานทั่วไปในการยก แบก เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
/2.2 ชื่อตาแหน่ง...

-22.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (ทุกประเภท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับ
การขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิ ดหนึ่ง ตามบัญชีเครื่องจักรกลขนาดเบาที่กรุงเทพมหานครก าหนด และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รั บ
มอบหมาย
2.3 ชื่อตำแหน่ง พนักงำนประจำรถ (ทุกประเภท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาความสะอาดรถ ให้สัญญาณอานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย ขณะรถปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตามมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.2 ลักษณะต้องห้ำม
3.2.1 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกาหนด
3.2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หรือตาม
กฎหมายอื่น
3.2.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/3.2.6 ไม่เป็นผู้เคย....

-33.2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัย
จากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.2.7 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หรือ
ตามกฎหมายอื่น
3.2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมายอื่น
3.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
3.3 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ผู้สมัครทุกตาแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้
3.3.2 ผู้สมัครทุกตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตามมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3.3.3 ผู้สมัครตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) และ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า ) ต้องได้รับ ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำย ชนิดที่ 2 จำกกรมขนส่งทำงบก เมื่อสอบ
ผ่านการคัดเลื อกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้องทาสัญ ญาค้าประกัน ความเสียหาย
ในวงเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้าประกัน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ 3
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายได้มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น
4. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้นลอย สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 15
กรกฎาคม 2562 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-237-4541
ต่อ 7157 หรือ 7158
5. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรรับสมัคร
5.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.4 ส าเนาหลั ก ฐานทางทหาร (ผู้ ส มั ค รเพศชาย) ได้ แ ก่ ใบส าคั ญ (แบบ สด.9)
สมุดประจาตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8) สาเนาทะเบียนทหารกองหนุนกองประจาการ (สด.3) หรือ สด.43
แล้วแต่กรณี จานวน 1 ฉบับ
/5.5 สาเนา...

-45.5 ส าเนาหลั กฐานทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
5.6 ไปรษณี ย บั ต รจ่ า หน้ า ถึ ง ตนเอง (เขี ย นชื่ อ ที่ อ ยู่ สถานที่ ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก พร้ อ ม
หมายเลขโทรศัพท์) จานวน 1 ฉบับ
5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
5.8 ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิด/ประเภท 2 สาหรับตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(เก็บขนมูลฝอย) และตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จานวน 1 ฉบับ
5.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สาเนาหลักฐาน
การสมรสหรือใบสาคัญการหย่า จานวน 1 ฉบับ
5.10เอกสารสาเนาทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ
กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้ง วั น เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันที่
26 กรกฎาคม 2562 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ และทางเว็บไซต์
http://www.bangkok.go.th/samphanthawong

7. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
7.1 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะพิจารณาให้ผู้สมัครสอบเข้าทางานตามความเหมาะสมของตาแหน่ง ประเมินจาก
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารท างาน ความรู้ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ท่ ว งที ว าจาอุ ป นิ สั ย ทั ศ นคติ
บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
7.2 สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7.2.1 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (ทุกประเภท) และตาแหน่งพนักงานประจารถ (ทุกประเภท)
ทดสอบภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
7.2.1 ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทุกประเภท) ต้องทดสอบ
การขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา ทั้งนี้ ระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการหรือของผู้อื่น ผู้เข้ารับการทดสอบต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกกรณี
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบในแต่ละภาค
9. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ที่สอบและคัดเลือกได้
9.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและคัดเลือก จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมา ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า
9.2 สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลาดับที่เรียกให้มารายงานตัว ให้มาแสดงตนเพื่อขอรับ
หนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
9.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบและคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นั บตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและคัดเลือก
/9.4 ให้ยกเลิก...

-59.4 ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี หากผู้ผ่านการสอบและคัดเลือก มีกรณี ดังต่อไปนี้
4.3.1 ขอสละสิทธิจากการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตาแหน่งที่คัดเลือกได้
4.3.2 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างและแต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.3.3 มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่คัดเลือกได้
10. กำรสั่งจ้ำงและแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ที่สอบและคัดเลือกได้ จะได้รับ
การสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยเรียงตามลาดับที่ของประกาศผลการสอบและคัดเลือก และตาม
จานวนอัตราตาแหน่งว่าง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นางขจีรัตน์ เจนาคม)
ผู้อานวยการเขตสัมพันธวงศ์

