
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
*************************** 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  7 ต าแหน่ง 11 อัตรา ได้แก ่

1.1  คนสวน จ านวน   1   อัตรา 
1.2  คนงานทั่วไป จ านวน   4   อัตรา 
1.3  คนงาน จ านวน   1   อัตรา 
1.4  ภารโรง จ านวน   1   อัตรา 
1.5  คนงานประจ ารถขยะ จ านวน   2   อัตรา 
1.6  คนครัว จ านวน   1   อัตรา 
1.7  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน   1   อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาจ้าง
และอัตราค่าตอบแทน 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี    
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น        

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ชั้น 2 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์  www.preaksa-sao.go.th  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน       

ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

5.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
5.6  ส าหรับต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด 
5.7 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สค.9) ฯลฯ 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
-  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.- บาท และเมื่อผู้สมัครเสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวัน

พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th 

 
/8.การประกาศ.... 
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8. การประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ

เลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th 

9.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนน
เต็ม 100 คะแนน 

๑0. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ

ภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันจันทร์ ที่ 
5 พฤศจิกายน 2561 ณ ทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนสูงลงมาตามล าดับ    

12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่

วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

แพรกษา ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑4. เงื่อนไขการจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่ง
ว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่
ถัดไปตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ.2561 
 
      
      

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561 

**************************** 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
1.  ต าแหน่ง คนสวน 

1.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

1.2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้ หรืองาน 

อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 

1.4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 

 

2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป และต าแหน่ง คนงาน 
2.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่บังคับบัญชีมอบหมาย 
 2.3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 

2.4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 
 

3.  ต าแหน่ง ภารโรง 
3.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่ปิด – เปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ 
ทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 
3.4.  อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000.- บาท 
 

/4.ต าแหน่ง..... 
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4.  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 4.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 4.2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและตามท่ีบังคับบัญชามอบหมาย 

4.3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 
4.4.  อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000.- บาท 
 

5. ต าแหน่ง คนครัว 
5.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมอาหาร  ดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน 
ดังกล่าวหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการและปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 
5.4.  อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000.- บาท 
 

6. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

6.1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ ความสามารถและช านาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม 

กฎหมาย 
6.2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ 
รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 6.3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 

6.4. อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000. – บาท 

 
 

******************** 


