
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

  
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหูลอง  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน 
พนักงานจางตามภารกิจในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง จํานวน ๑ อัตรา  
 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความขอ ๑๘ ขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังน้ี  

๑. ประเภท ตําแหนงท่ีรับสมัคร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และรายละเอียดการจาง  
๑. ๑ พนักงานจางตามภารกิจ  

- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     จํานวน ๑ อัตรา  
๑.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

- ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณและ 
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ และปฏิบัติงานช้ันตน
เกี่ยวกับการพัสดุที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มี
อยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑.๓ อัตราคาตอบแทน  
             - ผูไดรับการจางจะไดรับคาตอบแทนไมตํ่ากวาข้ัน ๖,๐๕๐ บาท  
 ๑.๔ ระยะเวลาการจาง  
             - นับต้ังแตวันทําสัญญาจางไมเกิน ๔ ป  
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๒.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

สวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังน้ี 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป    
   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที ่
ในพรรคการเมือง 
 

-๒-/(๖) ไมเปนผูดํารง.....   



 ๒

   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 
        ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ชางโยธา ชางกอสราง ชางเครื่องยนต 
ชางกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

      ๒.๓ พระภิกษุหรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามนัยหนังสือกรมสาร 
บรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
     ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการเลือกสรรใหขอและย่ืนใบสมัครไดดวยตนเองที่ สํานักงานปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ  
        

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาในวันยืน่ใบสมัคร 
    ๔.๑ ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ 

ครบถวน พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มาย่ืนในวันสมัคร ดังน้ี  
(๑) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Recores)  

ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร  จํานวน ๑ ฉบับ    
(๒) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด ๑  น้ิว   

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป (ใหเขียนช่ือ – นามสกุล หลังรูป)     
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ฉบับ  

(๔) สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน ๑ ฉบับ  
(๕) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการพนักงาน 

สวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับต้ังแตวันตรวจรางกาย 
(๖) หลักฐานทางทหาร เชน ส.ด.๙, ส.ด.๘, ส.ด.๓ พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ   

   (๗) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถาม)ี 
      ๔.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  

-๓-/ในใบสมัคร.....     
 



 ๓

ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ย่ืนไมครบถวนจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
      ๔.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด 
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การรับสมัครหรือถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรและไมมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจาง  
   

๕. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท (หน่ึงรอยบาทถวน)  

คาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการเลือกสรร   
- ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
- วันเลือกสรรจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ     

 
๗. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

 ๗.๑ สอบขอเขียน      คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๗.๒ สอบสัมภาษณ     คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
 

๘. เกณฑการตัดสิน 
       ผูผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูไดรับคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  
   

๙. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร  
    ๙.๑ การประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดมาหา 

คะแนนตํ่าตามลําดับ  ในกรณีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสมัครไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป   
(ขอเขียน) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป (ขอเขียน) เทากัน      
ใหผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาอยูในอันดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาค       
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เทากันอีก ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่     
สูงกวา  
     ๙.๒ การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลา ๑ ป นับต้ังแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก  แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันน้ันอีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชี
ผูผานการเลือกสรรครั้งน้ีเปนอันยกเลิก  
 
 
 

 
-๔-/๑๐. การทําสัญญา..... 



 ๔

  ๑๐. การทําสัญญาจาง  
   - ผูผานการเลือกสรรหาจะไดรับการเรียกมาทําสัญญาเพื่อจางเปนพนักงานจางตามลําดับที ่
ในบัญชีผูผานการเลือกสรรตามตําแหนงที่วาง  
  - ผูไดรับการทําสัญญาจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนดไวในประกาศฯ น้ีจะนํามาใชเพื่อ
เรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
   

จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 

 
                               (นายจะเรณ   สินกําเนิด) 

                               นายกองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

 
 


