
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

----------------------------------------------------------------------- 

            ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหา          
และการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

๑ ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร  ได้แก่  

๑.๑  ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก่ 
    -  คนงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ          
การสรรหาและการเลือกสรร  
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี   
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน       ๑       อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกฎหมายอื่น 
กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. อัตราค่าตอบแทน 

          ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้ท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา จะได้รับอัตรา
ค่าตอบแทน (พนักงานจ้างทั่วไป) ในอัตราเดือนละ 9,000.-  

    ๔.การรับสมัคร 

    4.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ๑)  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน         
ต าบลท่าเสา ในต าแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน   ในระหว่างวันที่  28 ธันวาคม 
๒๕๕๘ ถึง วันที่ 8 มกราคม ๒๕๕9 ระหว่าง   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ( เว้นวันหยุดราชการ ) 
      ๒)  สถานที่รับสมัคร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา                    
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
  4.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   มีดังต่อไปนี้ 
       ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบแทน (ใบเหลือง) จ านวน   ๑ ฉบับ  
       ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน   ๑ ฉบับ  
       ๓)  รปูถ่ายขนาด ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน /ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตา)  
            จ านวน 4 รูป 
       ๔)  ส าเนาหลักฐานแสดงการได้รับวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ  
       ๕)  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)   จ านวน     ๑   ฉบับ  
       ๖)  เอกสารอืน่ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
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   4.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
         - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐.-บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
  4.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง            
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน            
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับ ผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และสอบคัดเลือก  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรีและทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๓๔63 4184     
หรือทางเว็บไซต์ www.tasao-kan.go.th  ในวันที่ 11 มกราคม ๒๕๕9 ณ องค์บริหารส่วนต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   
        
   5.1.  การประกาศวัน เวลา สถานที่ 
    ๑) สอบข้อเขียน ภาค ก วันพุธ ที ่13 มกราคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
    2) สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่  13 มกราคม ๒๕๕9 เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 
       - ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาค ก ได้ไม่ ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐   
    3)  ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดี ที ่ 14 มกราคม ๒๕๕9 เวลา ๑๓.๐๐น. 

  6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  (1) ความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก (100 คะแนน)   
  (2) ความเหมาะสมกับต าแหน่งสอบ สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

 7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 8.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ได้  
ในวันพฤหัสบดีที่  14 มกราคม ๒๕๕9 ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุด ผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งทีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

http://www.tasao-kan.go.th/
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 9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา แล้วรายงาน   
ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรีทราบต่อไป  

  10.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่  

                  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และทาง 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔63 4184 หรือทางเว็บไซต์ www.tasao-kan.go.th 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  17   ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘  

 
 

 (นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

 
 

http://www.tasao-kan.go.th/

