
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1 พนักงานจ้างทั่วไป 
  1.1.1 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สํานักงานปลัด)  จํานวน 1 อัตรา 

รายละเอียดตําแหน่งปรากฏอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศน้ี 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1. มีสญัชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษอายุ
ไม่เกิน 70 ปี  
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะอันต้องห้ามเบ้ืองต้น สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล 
  5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  6. ไม่เป็นผู้ถูกเคยลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาย่ืนด้วย 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                           ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแต่ละตําแหน่ง ปรากฏอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศน้ี 
 

 3. การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 
2559 – 6 มกราคม ๒๕60 ต้ังแต่เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น. ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘08-6493 ต่อ 108 
 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ให้ย่ืนหลักฐานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ  ดังต่อไปน้ี 
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ฉบับ 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน ๑ ฉบับ 
  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
จํานวน ๓ รูป พร้อมเขียนช่ือ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปให้ชัดเจนทุกแผ่น 
  4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ออกให้ไม่ เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย         
จํานวน 1 ฉบับ 
  5. สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จํานวน 1 ฉบับ 
  6. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบทหารกองเกิน (สด.๙) เป็นต้น 
 ทั้งน้ี ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
  3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหน่งละ ๑๐๐.- บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ันได้ 

 3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น 
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 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  7 มกราคม ๒๕60 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขที่ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่สอบ

ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปน้ีให้เป็นอันยกเลิกการ 
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

      (๑)  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ์ิ 
      (๒)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวตามกําหนด 
      (๓)  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนด 

 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ กําหนด     

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่จะดําเนินการจ้างตามลําดับที่ในประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
                          (ลงช่ือ)        สมชาย  ตันมาก 

      (นายสมชาย  ตันมาก) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบทา้ยประกาศฯ  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 
 

พนกังานจ้างทั่วไป 
 
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สํานักงานปลัด) 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 - มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย
กําหนด 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (หน้าที่ความรับผิดชอบ) 
 - ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ราชการและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
ใช้งานรถยนต์ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท และเงินค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000.- 
บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  - ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 

สมรรถนะ 
 

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
1.ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
 

 
100 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และ/
หรือสอบปฏิบัติ 
 

รวม 100  
 
  
 
 
 
 
 
 


