
 

 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

……………………………………………………………………… 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  มีความประสงค์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จ านวน ๒ ต าแหน่ง  
๒ อัตรา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓, ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล  จึงประกาศรับ
สมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
๑.๑  ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ทั่วไป)   จ านวน    ๑  อัตรา 
๑.๒  ต าแหน่งคนงานประจ ารถกระเช้า (ทั่วไป)  จ านวน    ๑  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามความ 
ในหมวด ๑  ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐ ปี   
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน     

//๗. ไม่เป็นผู…้ 
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๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกจิ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ    
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

๑๐. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๑๑. ส าเนาเอกสารทกุฉบับ ใหผู้ส้มัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ ก ากับไว้  

“มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร” 
   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

 ๓. กำรสมัคร และสถำนท่ีรับสมัคร 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับ โดยผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่งเท่านั้น  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
ก าหนดได้ที่ อง ค์การบริหารส่ วนต าบลสร้อยพร้ าว  อ า เภอหนองหาน  จั งห วัดอุดรธานี  ระหว่ำ งวันท่ี                              
๑๕ – ๒๒ ตุลำคม  ๒๕๖๓ ในวันและเวลำรำชกำร  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข         
๐๔๒ – ๑๘๐๘๐๖ โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่ง 

๔. เอกสำรและหลักฐำนในกำรสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ส าเนาเอกสารหลักฐานฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง  ยื่นในวันสมัคร  ประกอบด้วย   

๑. ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด  (เอกสารหมายเลข ๒) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   จ านวน   ๑   ฉบับ  
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน จ านวน ๓ รูป 
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน  

นับถึงวันสมัครสอบ  และไม่ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
๖. ส าเนาวุฒิการศึกษา  หนังสือรับรองทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้สมัคร   

สอบหรอืหลักฐานแสดงว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
             ๗. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๘. หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ 
๙. ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A๔ 

หมำยเหต ุ  เอกสารและหลักฐานทุกชนิดให้น าฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้    
//ผู้สมัคร… 
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ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 ๕. อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครและกำรรับสมัคร  

๑. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   จ านวน ๑๐๐  บาท 
๒. คนงานประจ ารถกระเช้า (ทั่วไป) จ านวน ๑๐๐  บาท 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวขอสงวนสิทธ์ิการจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖. หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำ  
๖.๑ กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนจ้ำงท่ัวไปจะด ำเนินกำรสอบตำมหัวข้อ  ดังต่อไปน้ี 
     ๖.๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป  จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรโดยวิธีสอบคัดเลือก ๒ ภาควิชา 

คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรบัต าแหนง่ (ปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สอบสัมภาษณ์) 
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขัน   

                        องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบแข่งขัน ในวันท่ี ๒๖ ตุลำคม 
๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการอง ค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว และทางเ ว็บไซส์
http://soiphrao.go.th/                     
 ๘. ก ำหนด วัน เวลำและสถำนท่ีในกำรสรรหำและเลือกสรร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลในวันท่ี ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓                     
เวลำ ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้อยพร้ำว   ดังนี ้

 ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ปฏิบัติ)                  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  
 ๙.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)                                 เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   

                   การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ให้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ 
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบของคะแนนรวมทุกภาค 

๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันโดยเรียงล าดับที่ 

จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้
คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเทา่กันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้ 

๑๐.๒ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและ 
เลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๑. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงและกำรขึ้นบัญชี   
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จะประกำศผลกำรสรรหำฯ ในวันท่ี ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓   

ตั้งแต่ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว และทางเ ว็บไซส์
http://soiphrao.go.th/ โดยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
คะแนนรวมต่ าตามล าดับ  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลขประต าตัวในการ
สมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

//๑๒. กำรบรรจุ… 



 
  



 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

ชื่อต ำแหน่ง  คนงำนท่ัวไป (ท่ัวไป)  สังกัด ส ำนักปลัด 
ลักษณะงำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
  2. ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานธุรการและงานรับส่งเอกสารทั่วไป ส านักปลัด ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดหรือตามค าสั่งสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจน อาทิ การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

         คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

                   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 

         ระยะเวลำกำรจำ้ง 

  พนักงานจ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี 

        อัตรำค่ำตอบแทน 

  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    
                     ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  
                           รวมท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

ชื่อต ำแหน่ง  คนงำนระจ ำรถกระเช้ำ (ท่ัวไป)  สังกัด ส ำนักปลัด 
ลักษณะงำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

                   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

  1. ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น 
      2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถกระเช้า ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 3. งานบ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถกระเช้า 
 4. งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่  กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ 
 5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

                   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) 

         ระยะเวลำกำรจำ้ง 

  พนักงานจ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี 

        อัตรำค่ำตอบแทน 

  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    
                     ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  
                           รวมท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภำคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
๑. ประเภทพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่ง คนงำนท่ัวไป 

 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางทีจ่ะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)    
    ทดสอบคุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑. ทัศนคติเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ในการท างาน ทัศนคติ แรงจงูใจ ในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน 
๒. ในเรื่องทั่วไปอื่นๆ         ๑๐ คะแนน 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        ๑๐ คะแนน 
๔. คุณธรรม จริยธรรม         ๑๐ คะแนน 
๕. ความสามารถในการตัดสินใจ       ๑๐ คะแนน 
๖. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดเีหมาะสมต่ออาชีพ      ๑๐ คะแนน 
๗. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา        ๑๐ คะแนน 
๘. ความสามารถในการสื่อความหมาย       ๑๐ คะแนน 
๙. ความมั่นคงในอารมณ ์        ๑๐ คะแนน 
๑๐. ปฏิภาณไหวพริบ         ๑๐ คะแนน 

 
ระเบียบวิธีกำรเข้ำรับกำรเลอืกสรร ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
(๒) ผู้เข้ารับการเลือกสรร ไปถึงที่ท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร   

พร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพร้อมบัตรประจ าประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวัน 
ดังกล่าวด้วย 

(๓) ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
(๔) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
(๕) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติค าสั่งของเจ้าหนาที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
(๖) ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร                    

คณะกรรมการอาจพจิารณาสัง่ใหเ้ป็นผู้ไม่มสีิทธิเข้ารับการเลอืกสรรในต าแหนง่ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๒) 

 วันที่รับสมัคร.......................... 

                                                                                                        ล าดับที่สมัคร.......................... 

 
ใบสมัครเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร ต าแหน่ง................................................. 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จงัหวัดอุดรธานี  
 

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

 

๑.  ช่ือ  …............................................................................สกุล…..................………………….………………. 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 

๓.  เกิดวันที่…..….เดอืน……………….…… พ.ศ…………  อายุ………..ป…ี……เดือน    สัญชาติ……………….ศาสนา…………….. 

๔.  ต าบลที่เกิด…………………………..อ าเภอ…………………………….จังหวัด……………………………. 

๕.  สถานที่ติดต่อที่อยู่ปจัจบุันสามารถติดต่อได้สะดวก 

บ้านเลขที่…………….ซอย/ตรอก…………………….………..หมู่ที.่..........ถนน……………….แขวง/ต าบล……………………………..
เขต/อ าเภอ…......……………………….........  จงัหวัด………………….............……………. 

รหสัไปรษณีย์……………….โทรศัพท์/โทรสาร……………………….... E-mail……………………………..................................... 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อื่น ๆ 

ช่ือคู่สมรส…………………..……................สกลุ…...........................................อาชีพ……………………………………. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน…..….คน  (ชาย……...คน หญิง………..คน) 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่าน้ีหรือไม ่

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 

 

 

รูปถ่ำยขนำด 

1 น้ิว 



 
-๒- 

๘. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  

วุฒิการศึกษาที่ได้รบั................................................................ สาขาวิชา............................................................................ 

สถาบันการศึกษา..................................................................... วัน เดือน ปี ที่ส าเรจ็การศึกษา........... ............................... 

๙. ปัจจบุันประกอบอาชีพ.................................................………......................................……………………………………………. 

สถานที่ท างานเลขที่…………………….……..ซอย/ตรอก………………………….………..หมู่ที.่..............ถนน……………….....….........
แขวง/ต าบล………………………………….…เขต/อ าเภอ…......……………………………….. จงัหวัด………………….............…………… 

รหสัไปรษณีย์……………...………….โทรศัพท์...............................................โทรสาร………………………........................ 

๑๐.  ความรู้ ความสามารถพิเศษ 
..................................................................................................................................................................................  

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกตอ้งครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไมม่ีคุณสมบัติทีจ่ะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มสีิทธิได้รับการสอบในครัง้นี ้

 

                            ลงลายมือช่ือผูส้มัคร…………………………………………………… 

                         (…………..................................………..) 

                   วันที่...........เดือน...................  พ.ศ .................   

กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำท่ี 

(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 

(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก………....................................................……………………………........................................................... 

 

(ลงช่ือ)……….…………….........................ผู้ตรวจสอบ 

                                               (…………….………….............………....) 

                                                  คณะกรรมการรับสมัครสอบฯ 

 
 
 
 
 

 



 
ภำคผนวก ข 

ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นพนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้อยพร้ำว  อ ำเภอหนองหำน  จังหวัดอุดรธำนี 

 

วัน/เวลำ ก ำหนดกำร หมำยเหต ุ
2 – 12 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครสอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสรอ้ยพร้าว 14 – 22 ตุลาคม 2563 รับสมัคร 
26 ตุลาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบ 
30 ตุลาคม 2563 สอบ 

3 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการสอบ 
  

 
 

ตำรำงสอบ 
 

วัน/เวลำ วิชำท่ีสอบ หมำยเหต ุ
30 ตุลำคม 2563 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

- สอบสมัภาษณ์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
สถานที่สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ณ ที่ท าการองค์การ
บรหิารส่วนต าบลสรอ้ยพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


