
 

  
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

 ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
………………………………………. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรร  เพื่อแตงต้ังเปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  อาศัยตามความประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที ่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗   องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เพื่อแตงต้ังเปนพนักงานจางทั่วไป  ดังตอไปน้ี    
 

  ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
   -   พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา  คาตอบแทน   ๕,๐๘๐.-  บาท/เดือน  
   -   นักการภารโรง จํานวน  ๑  อัตรา  คาตอบแทน  ๕,๐๘๐.-  บาท/เดือน 

   

๒.  คุณสมบัติผูสมัครและไมมีลักษณะตองหาม  ดังน้ี 
   ๑.  มีสัญชาติไทย 
   ๒.  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป    
   ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถ   
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับ  พนักงานสวนตําบล ดังน้ี 

  ก.   โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
  ข.   วัณโรคในระยะอันตราย 

ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
   ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

   ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก    ปลดออก  หรือไลออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ      พนักงานหรือลูกจาง 

ของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

             /...๓. คุณสมบัติ 
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- ๒   - 
 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 -  มีความสามารถเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในหนาที่   ไมกําหนดคุณวุฒ ิ
 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นพรอมในการสมัคร 
      ผูสมัครจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ

ครบถวน  และรับรองสําเนาถูกตอง อยางละ  ๑  ชุด 
 ๑. ใบสมัครตามแบบ อบต. กําหนด 

  ๒. สําเนาวุฒกิารศึกษา (ถามี) 
  ๓. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     
  ๕. รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา   ถายครั้งเดียวกัน  

ไมเกิน  ๖   เดือน   (นับถึงวันสมัคร)   ขนาด   ๑   น้ิว   จํานวน   ๓   รูป 
 ๖.  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไมเกิน  ๑  เดือนนับแตวันตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๗.  สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคลหรือ  ใบอนุญาตขับข่ีประเภท ๒ ข้ึนไป  
จํานวน  ๑  ฉบับ  (สําหรับตําแหนงพนักงานขับรถยนต)  

    ๘. หลักฐานอื่น ๆ  (ถาม)ี เชน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ใบทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ 
   

๕. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 - คาธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๑๐๐.-    บาท 
 

  ๖. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
    ใหผูประสงคที่จะสมัครรับการคัดเลือก ติดตอขอรับใบสมัคร  และย่ืนใบสมัครไดที่สํานักงาน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  ระหวางวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔   
ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ  

 

๗. วัน  เวลา และสถานท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการเลือกสรร  
    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ 

น. เปนตนไป  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
 

๘. วิธีการเลือกสรร 
        จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ  และสอบภาคปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 

 

๙. วัน  เวลา และสถานท่ีการเขารับการเลือกสรร 
    วันที่  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๔  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลวังใหม   
 

๑๐. วัน เวลา และสถานท่ี ประกาศผลการเลือกสรร 
    ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๔  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  
 

 
 
 
            

        /...๑๑.การข้ึนบัญชี 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ๓   - 
 
 
 
 

๑๑. การขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรร 
      การข้ึนบัญชีผูไดรับการเลือกสรร  จะเรียงตามลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  

ในกรณีที่มีผูเขารับการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน   ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับทีสูงที่
กวา   จะข้ึนบัญชีไวไมเกิน  ๑  ป   นับต้ังแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาอยางเดียวกันน้ีอีกและไดข้ึน
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งน้ีเปนอัน   ยกเลิก 

 

๑๒. การจัดจางและแตงต้ัง 
      องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  จะทําการจางและแตงต้ังเปนพนักงานจางทั่วไป  สําหรับ

ผูที่สอบผานการคัดเลือกในลําดับที่  ๑  เวนแตผูที่ผานเลือกสรรในลําดับที่ ๑ จะสละสิทธ์ิหรือไมมารายงานตัว
ภายในวันที่องคการบริหารสวนตําบลวังใหมกําหนดและจะทําการจางและแตงต้ัง ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบใหจางได 
   

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
         

 
 

(นายสาโรช   โยกทรัพย) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
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