
  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

……………………………………… 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงวันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  หมวด  ๔  
ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

 ๑.  ประเภทของพนักงานจาง  ช่ือตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 
  กองชาง 
   ๑.๑  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ)    จํานวน  ๑  อัตรา                   
อัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐.- บาท  และคาครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐.-  บาท รวมท้ังสิ้น ๑๑,๔๐๐.- บาท    
       ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 
      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป   
   (๑)  มีสัญชาติไทย    

(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกิน  ๖๐ ป  เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษอายุ
ไมเกิน  ๗๐  ป    
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔)  ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน  
ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน
สวนตําบล 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  

 (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา     
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                   (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
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  (๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  หรือพราหมณ  ไมสามารถสมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรเพ่ือบรรจุและแตงตั้งได  ท้ังนี้  ตามหนังสือ  นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และตาม
ความในมาตรา  ขอ  ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๑ 
      หมายเหต ุ ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
           ๓.  การรับสมัคร 

                  ๓.๑  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
    ผูประสงคท่ีจะสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอขอรับ
และยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี  งานบุคลากร  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๑  ธันวาคม  
๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ในวันเวลาราชการ  และสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลข
โทรศัพท  ๐ – ๓๕๗๐ – ๑๒๑๖ กด  ๐  หรือ  เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  

        ๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร  
          (๑)  ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลสมบูรณแลว  (ขอรับแบบฟอรมใบสมัครไดท่ีสํานักงานปลัดองคการ
บริหาร 
               สวนตําบลสําเภาลม) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๔)  สําเนาหลักฐานการศึกษา  ซ่ึงแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

     ท่ีจะสมัครฯ        จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๕)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายครั้งเดียวไมเกิน  ๖  
     เดือน  จํานวน  ๓  รูป  และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล  ไวดานหลังรูปทุกรูป   

  (๖)  ใบรับรองแพทย  แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน นบัตั้งแตวันตรวจรางกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ  

     (๗)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  เชน  ใบทหารกองเกิน  (ส.ด.๙),  ทะเบียนสมรส,   
           ทะเบียนหยา,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ฯลฯ  (ถามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 (๘)  สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ  A๔  เทานั้น 
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ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวทุกหนาดวย 
      ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร  

• คาธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐  บาท 

  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  ขอสงวนสิทธิ์การจายเงินคืนคาสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

               ๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
     ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปน
ผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศดังกลาว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน   

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ   
      องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  ในวันท่ี  ๓ 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เปนตนไป  ณ   บอรดประชาสัมพันธ  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม   อําเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือ  เว็ปไซตองคการบริหารสวน
ตําบลสําเภาลม    
          ๕.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
       วิธีการคัดเลือกจะแบงออกเปน  ๓  ภาค โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการสอบดังนี้ 
                ภาค ก. ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
- การใชภาษาและเหตุผล 
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
 

                                ภาค ข ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
- ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
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ภาค ค ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- การสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) 

    ๖.  การสอบแขงขันและเกณฑการตัดสิน 
จะสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน 

หลังจากนั้นผูท่ีผานการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  และความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข)  จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามเกณฑการตัดสินไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิเขา
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  สัมภาษณ  โดยจะเรียงลําดับผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค) 
มากกวาเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูท่ีสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนยังเทากันอีก จะใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา   

           ๗.  วัน เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
        ๘.๑ กําหนดการประเมิน  ในวันท่ี  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  (ใหผูมีสิทธิ์ในการประเมินมาโดย
พรอมเพรียงกันในวัน  และเวลาขางตน  หากเลยกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์)  

    - จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

วันท่ี เวลา การทดสอบ สถานท่ีสอบ 

๘  ธันวาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) 

หองประชุมองคการบริหารสวน 
ตําบลสําเภาลม 

๘  ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใช 
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

หองประชุมองคการบริหารสวน 
ตําบลสําเภาลม 

๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ทดสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง  (ภาค ค) 

หองประชุมองคการบริหารสวน 
ตําบลสําเภาลม 

 

           ๘.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได       
ในวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ณ  บอรดประชาสัมพันธ  ดังนี้ 

      ๘.๑  องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดไวไมเกิน  ๑  ปนับ
แตวันข้ึนบัญชี  ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  ดังกลาวใหเปนอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  ๑  ป  นับวันข้ึนบัญชี  ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีกและได
ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีการสอบแขงขันครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
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      ๘.๒   ผูท่ีผานการเลือกสรรและไดข้ึนบัญชีสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปน

อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
    -  ผูนั้นไดขอสละสิทธิการขอแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
    -  ผูนั้นไมมารายงานตัว  เพ่ือรับการแตงตั้งภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม     

สั่งแตงตั้งตามกําหนด 
    -  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติงานไดตามกําหนดเวลาท่ีจะแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
    -  ผูนั้นไดรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผาน

การเลือกสรรไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

๙.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
              องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จะทําสัญญาผูท่ีผานการเลือกสรรตามลําดับท่ีสอบไดท้ังนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก  ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยถือปฏิบัติตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม   
๒๕๔๗  ท้ังนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  องคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม  อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการสอบคัดเลือกได  
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๘   เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

     
 

(นายชาญชัย   ถารีพันธ) 
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(ทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง) 

***************************** 
 
พนักงานจางตามภารกิจ  

๑. ช่ือตําแหนง    ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร            ให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตอง
ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ ชวย
จัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียม
และใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  ซ่ึง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 
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