
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
......................................................... 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  มีความประสงค์
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   พนักงานจ้างท่ัวไป   

ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน  า                จ านวน  ๑  อัตรา 
     

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสทิธิสมัคร  
   กรณีผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
  ๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันสมัคร) 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 

/6.  ไม่เป็น… 
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  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ข้อ 
5,6,9 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑) มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
๒)  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน  าและค านวณปริมาตรน  าจากมาตรวัดน  าของผู้ใช้   

น  า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
๑. เพศชาย 
๒. วุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 เทียบเท่า และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

   ๓. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท   (หรือ

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ก าหนด) 
 

   ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน  อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 
            ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกัน 

และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)                                                                  จ านวน ๓ รูป 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                     จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.  ส าเนาบัตรประชาชน             จ านวน ๑ ฉบับ 

           ๔.  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษากรณีจบใหม่ และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน  (กรณีมีวุฒิ)                    จ านวน ๑ ฉบับ 

 
/๕. ใบรับรอง… 
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             ๕.  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2535)  หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย                                                          จ านวน  1  ฉบับ 

 ๖.  หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
             จ านวน ๑ ฉบับ 

   7.  ให้ผู้สมัครรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในการรับสมัคร
เลือกสรรแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ พร้อมกับรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นสมัครทุกแผ่น 

8.ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
 
   ๕. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกต าแหน่ง  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  
จ านวน  ๑๐๐  บาท  (ค่าธรรมเนียนการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
   ๖. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน               
ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง                  
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๕57-6444 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  – 6 กรกฎาคม  ๒๕๕9  ในวันและเวลา
ราชการ   
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือส านักงาน ก.ท.             
ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ขอค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่าง
ด าเนินการสอบคัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการ
สอบคัดเลือก 
    ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และ วัน เวลา สถานที่สอบ ผลการสอบ 
                         ๗.๑ ก าหนดปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  11 กรกฎาคม  ๒๕๕9 
ณ ส านั ก ง าน อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลแหลมสอม  อ า เ ภ อปะ เหลี ย น  จั ง ห วั ด ต รั ง  ห รื อ  
www.leamsorm.go.th 
    ๗.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕9  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม 
    - ภาคเช้า  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.        สอบ ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์) 
     
    
  ๗.3 ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕9          
ณ  ส านั ก ง าน อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลแหลมสอม  อ า เ ภ อปะ เหลี ย น  จั ง ห วั ด ต รั ง  ห รื อ  
www.leamsorm.go.th 
 

/ ๘. หลักเกณฑ์… 
 

http://www.leamsorm.go.th/
http://www.leamsorm.go.th/
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  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๑. ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน  า 
  จะท าการคัดเลือกโดยการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน 
     โดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตุพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๙.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน  า 
        -  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของ
การประเมินแต่ละด้าน โดยจะเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
         
  ๑๐. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ไว้ ๑ ปี 
             การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล
การเลือกสรรและข้ึนบัญชี แต่ถ้ามกีารสรรหา และเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก  
   ๑๑. การบรรจุและแต่งตั ง 

       ๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้เลือกสรรได้  
       ๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งและปฏิบัติราชการในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

        ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะท าสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว 

/๔. ระยะเวลา… 
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        ๔. ระยะเวลาในการจ้าง   
                               - พนักงานจ้างทั่วไป มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี     
  

  ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอ
ปะเหลียน   จังหวัดตรัง  โทร./โทรสาร  ๐-๗๕57-6444  
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 
 

(นายประสาร  แก้วพิทักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  
 


