
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
......................................................... 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  มีความประสงค
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง และเพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

   พนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา     จํานวน  ๑  อัตรา 

    
     

  ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  
   กรณีผูซ่ึงจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผูซ่ึงจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้ 
  ๑   มีสัญชาติไทย  
  ๒.  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป  (นับถึงวันสมัคร) 
  ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย  

๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแกสังคม  
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย  
   (ค)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
 

/5.  ไมเปน… 
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  ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
  ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  ๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงใด จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

   เปนผูชวยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซมเครื่องจักร  
เครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานในหนวยงาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา   ชาง

อิเลคโทรนิคส  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรูในดานอุปกรณไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 
  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ  ระเบียบ  

และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

   ๓. อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท   (หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง กําหนด) 
 

   ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง 

ครบถวน  อยางละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 
            ๑.  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  (ถายครั้งเดียวกัน  

และถายไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)                                                              จํานวน ๓ รูป 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน                     จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.  สําเนาบัตรประชาชน             จํานวน ๑ ฉบับ 

           ๔.  สําเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษากรณีจบใหม และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน                      จํานวน ๑ ฉบับ 

 
/๕. ใบรับรอง… 
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             ๕.  ใบรับรองแพทย ปริญญาท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕)  หรือตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตรังกําหนด  ซ่ึงออกให
ไมเกิน  1 เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย                                                          จํานวน  1  ฉบับ 

 ๖.  หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี) 
             จํานวน ๑ ฉบับ 

   ๗.  ใหผูสมัครรับรองวา ตนเองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบหาก
ปรากฏภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในการรับสมัครสอบคัดเลือกแลว 
ใหถือวาผูสมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได พรอมกับรับรองสําเนาเอกสารท่ียื่นสมัครทุกแผน 

๘.สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษ A4 เทานั้น 
 
   ๕. คาธรรมเนียมการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกตําแหนง  ตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ  
จํานวน  ๑๐๐  บาท  (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ) 
   ๖. วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมหลักฐาน                
ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง                   
เบอรโทรศัพท ๐-๗๕๕๗-๖๔๔๔ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ สิงหาคม  – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๘   ในวันและเวลา
ราชการ   
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน ก.ท.             
ดวนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในขอ ๕ ขอคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวาง
ดําเนินการสอบคัดเลือกก็จะไมอนุญาตใหเขารับการคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยูในวันท่ีดําเนินการ
สอบคัดเลือก 
    ๗. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานท่ีสอบ ผลการสอบ 
                         ๗.๑ กําหนดปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  ๒๐ สิหาคม     
๒๕๕๘ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หรือ  
www.leamsorm.go.th 
    ๗.๒ สอบขอเขียน ภาค ก. , ภาค ข. ในวันท่ี ๒ ๗ สิงหาคม ๒๕๕ ๘  ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
    - ภาคเชา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        สอบ ภาค ก. และภาค ข. 
   - ภาคบาย  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.       สอบ ภาค ค. (สอบสัมภาษณ ,
ปฏิบัติ)  
    
  ๗. ๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕ ๘ ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หรือ  www.leamsorm.go.th 
 

/ ๘. หลักเกณฑ… 
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  ๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจางตามภารกิจ 
๑. ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา 
  จะทําการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ 
   ๑. สอบความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
       -  ความรูความสามารถท่ัวไป เก่ียวกับเหตุการณบานเมือง , เศรษฐกิจและสังคม 
       -  ความรูทางคณิตศาสตร , ภาษาไทย , ความรูความสามารถรอบตัว  
   ๒. สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

๓. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
        โดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและ
จากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจ
ใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ีความสามารถ ประสบการณ  ทวงทีวาจา   อุปนิสัย  อารมณ  
ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปน
ของตําแหนง 
 

๙. เกณฑการตัดสิน 
  ๙.๑ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา 
        -  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของ
การประเมินแตละดาน โดยจะเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 
        -  หากผูผานการคัดเลือกมีคะแนนท้ัง ๓ ภาคเทากัน ใหพิจารณาคะแนนสอบภาค
ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) เปนอันดับแรก หากคะแนนผูสอบยังคงเทากัน ใหพิจารณา
คะแนนจาก ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) และความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ตามลําดับ  และถาคะแนนเทากัน ๓ ภาค ใหพิจารณาตามลําดับท่ีของผูสมัครกอน การตัดสินขององคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอมถือวาเปนท่ีสุด 
  ๑๐. การประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
        องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
โดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยจะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดไว ๑ ป 
             การข้ึนบัญชีผูสอบผานการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลา ๑ ป นับแตวันประกาศ
ผลสอบและข้ึนบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันนั้นอีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก
ไดในตําแหนงเดียวกันใหมแลวบัญชีผูผานการคัดเลือกไดในตําแหนงดังกลาวในครั้งนี้เปนอันยกเลิก  
   ๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง 
        ๑. ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
        ๒. ผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว ตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งและปฏิบัติราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
        ๓. องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะทําสัญญาจางพนักงานจางผูสอบคัดเลือก
ไดตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง 
เรียบรอยแลว 

/๔. ระยะเวลา… 
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        ๔. ระยะเวลาในการจาง   
                               - พนักงานจางตามภารกิจ  มีสัญญาจางคราวละไมเกิน ๔ ป   
  

  ผูสนใจสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอ
ปะเหลียน   จังหวัดตรัง  โทร./โทรสาร  ๐-๗๕๕๗-๖๔๔๔  
 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

(นายประสาร  แกวพิทักษ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

 



 
 


	เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

