
 

 
 

 
 

      
 

    ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
                     เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒562  ครั้งท่ี  2 
………………………………….. 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ครั้งท่ี 2 
จํานวน  1  ตําแหนง 1  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 4, 8, 9, ๑๘, ๑๙ , 20, 24 และขอ ๒8 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา ในตําแหนงดังตอไปนี้ 
 

          ๑. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
     พนักงานจางท่ัวไป 
     (1) คนงานประจํารถขยะ    จํานวน  1  อัตรา 
     (รายละเอียด ปรากฏอยูในเอกสารการรับสมัครแนบทายประกาศนี้) 
 

 ๒. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการจาง ผูท่ีจะไดรับการจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและตองมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี ้
     ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
           ๑) มีสัญชาติไทย 
           ๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป   
           ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           ๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ       
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้  
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
        (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี                        
ในพรรคการเมือง 
                                          6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 
  7) ไมเปน... 
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                             7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                             8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
                             ๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน (เม่ือไดรับการจาง) 
  หมายเหตุ  ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ       
พนักงานจางหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงใด จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น        
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด (รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก. แนบทายประกาศ     
รับสมัครฯ) 
     ๒.๓ ระยะเวลาจาง  
   พนักงานจางท่ัวไป 

ระยะเวลาการจางตั้งแตวันท่ี  16  สิงหาคม  2562 – 30  กันยายน  ๒๕62 
     ๒.๔ อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

         ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
           (1) คนงานประจํารถขยะ  อัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิม       
การครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 
 

  ๓. การรับสมัครคัดเลือก 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีสมัครคัดเลือก 

   ผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรติดตอขอรับใบสมัคร และยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ตั้งแตวันท่ี  18 - 26 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.– 16.30น. (เวนวันหยุดราชการ)  
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ติดตอสอบถาม ทางโทรศัพทหมายเลข ๐35-701216 ท้ังนี้ ผูท่ีจะสมัครสอบใหมีสิทธิสมัครสอบไดเพียง     
๑ ตําแหนงเทานั้น (โปรดแตงกายสุภาพ)  

    ๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
                             ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) รูปถายสี หนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑ นิ้ว  ถายครั้ง
เดียวกัน ไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป 
                               (2) ใบประกาศนยีบตัร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก ท้ังนี้ จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียน
แสดงผลการศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง 
จํานวน  ๑  ฉบับ) 
                   (3) สําเนา... 
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                               (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 
๑  ฉบับ  (พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง) 
                               (4) สําเนาเอกสารใบสําคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการข้ึนทะเบียนทหาร 
พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง  ( เฉพาะผูสมัครเพศชาย )  จํานวน  ๑  ฉบับ 
                               (5) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกายจนถึงวันสมัคร และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศ
กําหนดท่ีเปนลักษณะตองหาม  
                               (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส 
สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต หรือหนังสือรับรองการผานงาน เปนตน  (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง  
จํานวน  ๑  ฉบับ) 

    ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
   ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครสอบ  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมี        
การผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติในการท่ีจะ
จัดจางในตําแหนงตามท่ีสอบได 

 

                   ๔. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
    ตําแหนงประเภท พนักงานจางท่ัวไป  คาธรรมเนียม   ๕๐ บาท    

  โดยชําระเ งินพรอมกับการย่ืนใบสมัคร  ท้ังนี้   เ ม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียม            
การสมัครสอบจะเรียกคืนไมได 
 

  ๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และการกําหนดวันเวลาและสถานท่ี
คัดเลือก 

๕.๑ องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและรับการประเมิน
สมรรถนะ วันเวลาและสถานท่ีทําการคัดเลือกใน  วันท่ี  1  สิงหาคม  2562  ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม  
                       ๕.๒ คณะกรรมการฯ จะทําการคัดเลือกใน  วันท่ี  6  สิงหาคม  2562 ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
 

๖. วิธีการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง 
      องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชน               
ของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบ      
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยจะดําเนินการดังนี้ 
      6.1 สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ี ประวัติสวนตัว การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขารับการสรรหา
และเลือกสรร และจากการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติและ
บุคลิกอยางอ่ืน เปนตน 

     7. เกณฑ... 
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  ๗. เกณฑการตัดสิน 
      องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม กําหนดเกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการคัดเลือกได
จะตองเปนผูไดคะแนน แตละภาคไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ 
 

๘. การประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกได  
      ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกได  ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2562  ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  และข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไดโดยกําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน ๑ ป  
นับแต วันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกได ท้ังนี้ หากมีตําแหนงวาง องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
อาจพิจารณาเรียกผูท่ีข้ึนบัญชีไวมาทําสัญญาจางตอไป แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีกและไดข้ึนบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

๙. การกําหนดหลักประกันในการจาง 
                       ผูท่ีผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานจะตองทําหนังสือคํ้าประกันใหไวกับ     
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ดังนี้         
                    

    *** การคํ้าประกันดวยบุคคล  จํานวน  ๑ คน  ตองเปนขาราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป ชํานาญการ หรือ ชํานาญงาน ขาราชการทหารตองมียศตั้งแตรอยโทข้ึนไป 
ขาราชการตํารวจตองมียศตั้งแตรอยโทข้ึนไป พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนไมนอยกวา  ๒๐,๐๐๐ บาท  คํ้าประกัน 
ในวงเงินไมนอยกวา ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

   (นายชาญชัย  ถารีพันธ) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 
แนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง  

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ครั้งท่ี 2 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ลําดับท่ี ช่ือตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1 คนงานประจํารถขยะ ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร 
บานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะ 
มูลฝอยไปทําลาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

มีความรูความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
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