
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
เรื่อง    รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

.............................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังห วัดสมุทรสาคร                 
จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่                         
23 กรกฎาคม 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                    
จังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 

 กองคลัง   
พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  ต าแหน่ง 

   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล และโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
       ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 
(ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง             

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน              

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 
/ (๔) เป็นผู้บกพร่อง… 
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(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน             
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม ข้อ ข.  
(๔) (๖) (๗) (๘) 9) (๑๐) หรือ (๑๑) คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร อาจพิจารณายกเว้น
ให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม (๘) หรือ (๔) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออก
จากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออก
จากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่              
มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ 

ผู้ที่เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นตาม ข้อ ข. ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม ข้อ ข. (๓) หรือได้รับการยกเว้น              
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  

การยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร ก าหนด 

2.2 คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ                  
เฉพาะต าแหน่ง นั้น ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อก าหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ 
(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  3.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
       3.1  ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ        
และพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ อบต. ประกาศรับสมัคร และตามประกาศท่ี ก.อบต.ก าหนด 

  4.  ระยะเวลาการจ้าง 
       ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 9 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

/ 5.  วัน เวลา... 
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  5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
       5.1 ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครสอบ และสมัครสอบ               
แข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
       5.2 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วย
ลายมือของตนเอง 

  6.  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
      6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน             
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จ านวน 3 รูป 

6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
6.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
6.5 วุฒิการศึกษาพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
6.6 เอกสารหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
6.7 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้าม)ี จ านวน 1 ฉบับ 

7.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงท่ัวไป อัตรำ 50 บำท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อมีการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ               

เข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

  8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
       พนักงานจ้างทั่วไป 
        -  ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ งหน้ าที่                  
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอ บ
และจากการสัมภาษณ์หรืออาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้              
ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

  9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบและผลสอบ (ณ ที่ท าการ อบต.บ้านบ่อ) 
                          9.1 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ                วันที่   23 มีนาคม 2566 
       9.2 ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้   วันที่   28 มีนาคม 2566 

  10. วันและเวลาสอบคัดเลือก 
        สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได ้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

/ 11. การข้ึนบัญชี... 
 





เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างท่ัวไป  

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
……………………………………….………….. 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป     

ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 

สังกัด     กองคลัง   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. งานใช้แรงงานทั่วไป 
  2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙ ,0๐๐ บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตาม                  

มติคณะรัฐมนตรี และการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี 
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ต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์  
  1. การแต่งกาย  (25 คะแนน)       
  2. ท้วงทีวาจา (25 คะแนน) พิจารณาจากการตอบค าถามของคณะกรรมการ  
  3. บุคลิกภาพ และทัศนคติ (25 คะแนน) พิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออก และการแสดง
ความคิดเห็น 
  4. ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงาน (25 คะแนน) พิจารณาจากการตอบ
ค าถามของคณะกรรมการ  

- ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานขององค์กร 
   - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


