
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต า บลละอาย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

 

   อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช            

เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘,๑๙,๒๐และ ๒๓ องค์การ บริหารส่วนต าบล

ละอาย  อ าเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร               

เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท ผู้มีทักษะ 

    ต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑   อัตรา 

 ๒. พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

       ๔. ไม่เป็นผู้มีกา ยทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถ       

หรือจิต ฟัน่ เฟอืน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ

ต้องห้ามเบือ้งต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล คือ 

             ๑) โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

             ๒) วัณโรคในระยะอันตราย 

             ๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  

             ๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

             ๕) โรคพษิสุราเรือ้รัง 

        ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กร รมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่             

ในพรรคการเมือง 

        ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น  

        ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

        ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

/๙. ไม่เป็น... 
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        ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง         

ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

 ๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน 

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามบัญชีลักษณะงาน

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

  ๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ละอาย            

อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๖-๑๒๐๖ หรือดูรายละเอียดที่  www.la-ai.go.th 

  ๔.๒ การสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง        

ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ละอาย  อ าเภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช   ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ 

 ๕.เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร       

ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง มาแสดงพร้อม ส าเนา ที่รับ รอง ส าเนาถูกต้อง              

อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 

   ๑) ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนการศึกษา(ถ้ามี) จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว                    

       จ านวน  ๓  รูป (และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป) 

 ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑  ฉบับ 

 ๔) ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการพนักงาน  

               ส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

      จนถึงวันสมัครสอบ     จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๖) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือใบรับรองจากหน่วยงานราชการว่ามีการออก 

       ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี  จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๗) ใบรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนว่ามีประสบการณ์ในการขับ  

        รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี   จ านวน   ๑  ฉบับ 

   ๘) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) 

 

/๕.๒ ผู้สมัคร.... 
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  ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเ ป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  

      ในกรณีที่มี ความ ผิดพลาด   อันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวันเ วลา          

และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร สรรหาและเลือกสรร  

และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสรรหาและเลือกสรร จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๕.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด     

จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้างทันที           

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ  ๑๐๐ บาท 

(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

๗. หลักเกณฑ์วิธีการสอบสรรหาและเลือกสรร  

องค์การบริหารส่วนต าบล ละอาย  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น

พนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ                

ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดย มีเก ณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทดสอบความ                

รู้ความสามารถ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ

ของต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏ ต่อผู้อื่น     

ของผู้เข้ าสอบ  ประสบการณ์   ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม           

การปรับตัว  การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       

ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น  และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในกา ร

ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามต าแหน่ง 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ารับการ สอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ            

ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย และทาง www.la-ai.go.th 

๙. เกณฑ์การตัดสิน  

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการ สรรหาและ เลือกสรรได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักการวัดผล 

 

 

/๑๐. การขึน้บัญชี... 

http://www.la-ai.go.th/
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๑๐. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  

๑๐.๑ การขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ผ่านการ

สรรหาและเลือกสรรที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

๑๐ .๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ละอาย  จะขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้     

เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่ขึน้บัญชีรายชื่อ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันและได้ขึน้บัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

ผู้ใดได้รับการขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้     

ให้เป็นอันยกเลิกการขึน้บัญชีรายชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้าง  

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

 ๑๑. การจ้างพนักงานจ้าง  

๑๑ .๑ พนักงานจ้าง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร ร  จะได้รับการจ้างตามล าดับที่        

ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ สรรหาและ เลือกสรรโดยการท าสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการจ้างตาม บัญชี

ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แนบท้ายประกาศนี้ 

๑๑.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ ที่ได้รับการจ้ างมีวุฒกิารศึกษาสูง

กว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี ้จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธใิดๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

            องค์การบริหารส่วนต าบล ละอาย  ด า เนินการสรรหา และเลือกสรรในรูปของ

คณะกรรมการโดยยึดหลัก “ สมรรถนะ ” ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะ ความเสมอภาค       

และควา มเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรั พย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่า

สามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้ง

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทรา บ  เพื่อจะได้ด าเนินการต ามกฎหมาย

ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                          ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

( นายทรงวุฒิ   ทองรักษ์ ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

 



บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  

อ าเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 

ค่าตอบแทน  ๖,๐๕๐ บาท รวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่ทางราชกา รก าหนด 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่  ที่ก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

            ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถความช านาญในหน้าทีไ่ด้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย อย่างน้อย ๕ ปีและมีใบรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนว่ามีประสบการณ์การขับ
รถยนต์อย่างน้อย ๕ ปี 

ระยะเวลาการจ้าง 

 ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปตีามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


