
  

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

เรื่อง  การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

.......................................................... 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา นั้น 
 

  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร และที่ได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังต่อ ไปนี้  
 ๑.  ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
  ส านักปลัด  

 - พนักงานจ้างทั่วไป 
      - ต าแหน่ง คนงาน      จ านวน 1 อัตรา     

๒. คุณสมบัต ิ
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ พนักงานจ้าง ข้อ ๔ และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกิน ๖๐ ปี   
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้(ผนวก ก.)  

๔. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร                   
ผู้สนใจสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตั้งแต่

วันที่ 15 มีนาคม 2566 – 23 มีนาคม ๒๕66 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. (ในวันและเวลาราชการ) 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสาร และหลักฐานพร้อมใบสมัครสอบด้วยตนเอง ดังนี้ 

  ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ 
เดือน จ านวน ๔ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สอบหลังรูปด้วยตัวบรรจง 

๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๒ ฉบับ 
๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๒ ฉบับ 
๕.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับ

แต่วันตรวจร่างกาย          จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)    จ านวน ๒ ฉบับ 
๕.6 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการท างาน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –  

นามสกุล (ถ้ามี)     
เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย ส าหรับการรับสมัคร ใน

ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าม่วง จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                         

๖. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต าแหน่งละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ

จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น      

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก       
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ค. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๙. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ   
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบใน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 ณ ที่ท าการองค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์ http:// www.thamuang-kan.go.th 
 

.../10. สถานที่ วัน เวลา ในการสอบ... 
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๑๐. สถานที ่วัน เวลา ในการสอบ      
จะด าเนินการสอบใน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
- ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.   
- ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
- ค. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น.   

๑๑. ประกาศผลสอบ    
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต์ http:// www.thamuang-kan.go.th 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบได้   
  ๑2.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนน
สูงสุด ลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

๑2.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีการสรรหา และเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกัน
อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในต าแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับและจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชี 

 ๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร                

อนึ่ง ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 

๑4. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ล าดับที่ 1 จะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 และต่อ
สัญญาจ้างครั้งต่อ ๆ ไป คราวละไม่เกิน 1 ปี 

 15. อัตราค่าตอบแทน  
  พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด  
 
 
 

.../จึงประกาศมาเพ่ือทราบ... 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕66  
 

  
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 


