
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 
                   ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และขอ 19 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
   1.1 พนักงานจางทั่วไป    
         ตําแหนงคนงาน   จํานวน  1  อัตรา  
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับ
การสรรหาและการเลือกสรร 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 

      (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 
    (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล 
     (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
    (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
     (7) ไมเคยเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
 

/หมายเหตุ... 
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  หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง ตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร 
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
   2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
    ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแตละตําแหนงที่ระบุไวแนบทายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ข) 

 3. การรับสมัคร 
                     3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรก เลขที่ 364 หมูที่ 16 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
ตั้งแตว ันที ่19  - 27 มกราคม  2565  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานการ
เจาหนาที ่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล โทรศัพท 0-7795-4214  โทรสาร 0-7795-4215 ในวัน
เวลาและราชการ  
                    3.๒ เอกสารและหลักฐานทีต่องยื่นพรอมใบสมัคร 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ตองยื่นเอกสารและหลักฐานพรอมใบสมัคร 
ดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร ดังตอไปนี ้
     (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป สําหรับติดที่ใบสมัครสอบจํานวน 1 รูป และติดบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป (กอนติดรูปถายในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบใหเขียนชื่อ และนามสกุล ไว
ดานหลังรูปถายทุกรูปดวย) 
     (๒) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ที่ชัดเจนและยังไมหมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ 
   (4) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
    (5) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
ประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด เรื่อง กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังตอไปนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง    

    (6) สําเนาเอกสารทางทหาร (กรณีผูสมัครเปนเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ คือ 
    - หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือ 
    - ใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ 
 

               /- ใบรับรอง… 
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    - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
(แบบ สด. 43) 
    (7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) หนังสือ
สําคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
   *** สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครใชกระดาษขนาด A๔ เทานั้น และ
เขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือชื่อและลายมือชื่อตัวบรรจง พรอมวันที่ กํากับไวมุมขวาดานลาง
ของสําเนาเอกสารทุกหนา *** 
   3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
     ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงที่สมัครในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัคร
แลวคาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ 
   3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    (1) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครตรงตามความเปน
จริง พรอมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาด หรือ
เอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง อันเกิดจากผูสมัครดวยเหตุผลใด ๆ องคการบริหารสวนตําบลปาก
แพรกอาจไมรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   (2) ผูผานการเลือกสรรจะตองตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบ
ประวัติอาชญากร ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 และขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 6/2501 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2501 ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบวาผูผานการ
เลือกสรรมีประวัติเคยกระทําผิด เชน คดียาเสพติด คดีทํารายรางกาย คดีขมขืน และคดีลักทรัพย เปนตน  
แมวาจะเปนผูผานการเลือกสรรแลว หรือไดทําสัญญาจางแลวก็ตาม องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
อาจพิจารณาถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกสัญญาจางกรณีที่ไดทําสัญญาจางไปแลว ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

 4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ใน 
การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ    
 องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 
มกราคม  2565 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เลขที่ 364 หมูที่  16 ตําบล 
ปากแพรก  อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี และทางเว็บไซต www.pakprak.go.th  

 5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครสอบที่ระบุไวแนบทายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ค) 

 6. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่ 
สอบได และหากคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เทากัน ใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
             /7. การประกาศ.... 
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 7. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   7.1 การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

  องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบท่ีได ในวันที่ 1 กุมภาพันธ  2565 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก เลขที่ 364 
หมูที่ 16 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี หรือทางเว็บไซต www.pakprak.go.th  
   7.2 การขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการเลือกสรร 
    (1) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา 
       (2) บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวัน 
ขึ้นบัญชี แตถามีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับ 
การเลือกสรรครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
   (3) ผูที่ไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวา
เปนการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูผานการเลือกสรรได คือ 
        (ก) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการจางเปนพนักงานจางในตําแหนงที่ประเมินสมรรถนะได 
        (ข) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจางเปนพนักงานจางภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
        (ค) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะจางเปน
พนักงานจางในตําแหนงที่ประเมินสมรรถนะได 
         (4) กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปากแพรกพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใช
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได อาจพิจารณาจัดจางผานการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ที่ยังไมหมดอายุก็ได ดังนี้ 
     (ก) นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก สําหรับประเภทพนักงานจางทั่วไป  
    8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
    ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกกําหนด
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก สําหรับประเภทพนักงานจางทั่วไป  

   องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจาง 
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการที่ได
มาตรฐาน ยุติธรรม เสมอภาค และโปรงใส ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับ
เลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปากแพรกทราบดวย 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที ่ 10  มกราคม  พ.ศ.๒๕65 
 
 

 (นายปราโมทย  เพชรรัตน)  
             นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 


