
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
……………………………..………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์
จะด าเนินการ รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564     
จ านวน  1  ต าแหน่ง 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18, 19 และ 
20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง    ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1  ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด จ านวน  1  อัตรา 

2. อัตราค่าตอบแทน 
             ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
1,000 บาท 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
2. วัณโรคในระยะอันตราย 
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็น... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน    

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้
ความสามารถที่ต้องการ 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

5. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 

2564 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท         

(เม่ือสมัครเสร็จสิ้น ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร  
(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
(3) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 

ปี (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่

เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา (ถ้ามี) 
(7) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ส าหรับการสมัครเข้ารับการสรรหาครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
จะถอืว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

 

 

8. การประกาศ… 
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8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และประกาศ วัน เวลา 

และสถานที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร

รวมทั้งจะประกาศ วัน เวลา สถานที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปิดประกาศ
ไว้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง และที่เว็บไซต์ www.bangchangamphawa.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่
หมายเลข 0-3475-3274-5 ต่อ 102               

9. หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
 หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาซึ่งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
(ภาคผนวก ข) 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
ก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ชั้น 2 

11. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรนั้น จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้    

ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหากรณทีี่คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียง

ตามล าดับจากคะแนนสูงสุดตามล าดับ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางช้าง และท่ีเว็บไซต์ www. bangchangamphawa.go.th  

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จะแจ้งให้มาท าสัญญา
จ้างภายหลัง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงหวัดสมุทรสงครามได้ เห็นชอบแล้วเท่านั้น และ
จะต้องเข้าท าสัญญาต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ภายใน 3 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้น
ก าหนด     จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในล าดับถัดไปแทน ส าหรับการ
ด าเนินการ    สรรหาและเลือกสรรฯ ด าเนินการในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่า
สามารถช่วยเหลือ   ให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบ
ได้โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

13. การขึ้นบัญชี 
13.1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง มีการสรรหาและเลือกสรร
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

13.2 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 

(1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
(2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ

เลือกสรร 
14.  การบรรจุ… 

http://bangchangamphawa.go.th/
http://bangchangamphawa.go.th/
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14.  การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในการใช้บัญชี 
  14.1 ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง จะท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงาน      
ส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม มีมติให้ความเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งพนักงานจ้างต้องเข้ารับ          
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ดังนี้ 
  - พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จะท าสัญญาไม่เกินคราวละ 1 ปี 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางช้าง จะต้องมีผู้ค้ าประกัน โดยข้าราชการประเภททั่วไป ระดับ ช านาญงาน ขึ้นไป 
ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ขึ้นไป หรือเป็นบุคคลอ่ืนที่น่าเชื่อถือ และมีหลักทรัพย์ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างยินยอมให้ค้ าประกันได้ 

  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าว ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรง     
ตามท่ีก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 3475 – 3274 - 5 ต่อ 102 และที่เว็บไซต์ 
www.bangchangamphawa.go.th  

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ. ศ. 2564 
      

ลงชื่อ          
(นายช านาญ ภู่สกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
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