
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
.................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  ดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร  
 ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 

(๑) ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา  
(๒) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑ อัตรา  

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
 (๑) มีสัญชาติไทย  
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก)  

/ ๓. วิธีการสมัคร… 
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 ๓. วิธีการสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมรับรองส าเนา) 
  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ   (พร้อมรับรองส าเนา) 
  ๓.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ชุด (พร้อมรับรองส าเนา) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๖  เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป  โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
  ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
นับถึงวันยื่นในสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ฯลฯ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
    ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ต าแหน่งละ ๑๐๐  บาท  
     (ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  

 ๕. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางแคและ จะได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนด โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) 

 ๖. การรับสมัคร วันเวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่
วันที่  ๒๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ 

 ๗. ระยะเวลาการจ้าง  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  

- ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 

 ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแค  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๙. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
   สอบข้อเขียน  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
   ในวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   สอบสัมภาษณ์   ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
   ในวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 
  

/ ๑๐. หลักสูตร… 
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๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
  ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  
หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณสมบัติ  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  

 ๑๒. การประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

 ๑๓. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๑๓.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค   โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๑๓.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละต าแหน่งไว้ไม่เกิน 
๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่อง เดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ ผู้ผ่าน
การเลือกสรรผู้ใด ถ้ามีกรณีอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ได้ คือ 
   (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด  
   (๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งที่สอบได้ 

 ๑๔. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจัดจ้างต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  (ก.อบต.) 
 
 
 
 

/ ในการรับสมัคร… 
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 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและหากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับ
สมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕    ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 
 

 (นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค  ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง 
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เกี่ยวกับการช่วยออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบ ารุงรักษาด้าน
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ 
เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับ
งานช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา 
ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา 
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก .อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
  -  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400.-  บาท  
 -  ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ   1,500.-  บาท 
(คุณวุฒิ ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม้น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) 
 
 

 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค  ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

  

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  

๑. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ขับรถยนต์ บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่ 
๒. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ ต่ ากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือ

รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
๓. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายก าหนดมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

 
  -  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400.-  บาท  
 -  ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ   1,500.-  บาท 
(คุณวุฒิ ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม้น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) 
 
 

 

 
 
 


