
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

---------------------- 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทรงคนอง จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ.2559 ข้อ ๔ ข้อ ๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  1.ประเภทพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง    

กองช่าง งานก่อสร้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากออย่่นน “รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร” แนบท้าย  

ประกาศนี้ 
  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผ่้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 
       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                    ๑) มีสัญชาติไทย 
                    ๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลดังนี ้

  ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
  ค.  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 

พรรคการเมือง 
   6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 

/7) ไม่เป็น... 
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          8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ            
        9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
   หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมายื่นด้วย   
                       2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          ผ่้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้นน “รายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง” แต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

3.การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์ท่ีจะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ต้ังแต่วันที่ 4-13 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ พระภิกษุ สามเณรไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ     
สรรหาและเลือกสรร  

            3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นนนวันสมัคร 
                  ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ในคราว
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน          จ านวน ๓ รูป 

  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓) บัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 

                          ๔) ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม (ก.อบต.นฐ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๓๕๘  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 

  ๕) วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา      จ านวน ๑ ฉบับ   
   8) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, ใบเปล่ียนช่ือ สกุล,              
ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) 
           หากผู้สมัครรายใดไม่น าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ     
สรรหาและเลือกสรรหรือถ้าเป็นผู้ท่ีได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดจ้างหรือแต่งต้ัง (เอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบับผู้สมัครต้องเขียนว่า 
"รับรองส าเนาถ่กต้อง" พร้อมลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกฉบับ 
   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
              ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท 

   3.4 ผ่้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี 
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ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น  
  4.การประกาศรายชื่อผ่้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่นนการ
ประเมินสมรรถนะ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
   5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องมารับการประเมินสมรรถนะ (สอบ) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดตาม “หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร” ของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  ในวันท่ี              
19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
               ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  
 

  7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผ่้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบท่ีได้ ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยบัญชีดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับต้ังแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
หรือ นับแต่วันท่ีมีประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
  8.การจัดท าสัญญาจ้างผ่้ผ่านการเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
ก าหนด 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 
( นายชินปพัฏฐ์  ประเสริฐมรรค ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง        
 
 

 


