
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

……………………………………………………………………… 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  มีความประสงค์การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
1 อัตรา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓, ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศรับ
สมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
๑.๑  ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ท่ัวไป)   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 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น     
 

//๗. ไม่เป็นผู้… 
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๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๑๐. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๑๑. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ก ากับไว้  

“มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร” 
   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

 ๓. การสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับ โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่งเท่านั้น  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
ก าหนดได้ที่ อ งค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลสร้ อยพร้ า ว  อ า เภอหนองหาน  จั งหวั ด อุดรธานี  ระห ว่าง วันที่                              
27 กันยายน – 5 ตุลาคม ๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข ๐๔๒ – ๑๘๐๘๐๖ โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่ง 

๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
 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 ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน  

นับถึงวันสมัครสอบ  และไม่ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
๖. ส าเนาวุฒิการศึกษา  หนังสือรับรองทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้สมัคร   

สอบหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
             ๗. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
(ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๘. หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ 
๙. ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A๔ 

หมายเหตุ   เอกสารและหลักฐานทุกชนิดให้น าฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้    
//ผู้สมัคร… 
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ผู้สมัครไดต้รวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 ๕. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครและการรับสมัคร  

๑. คนงานทั่วไป (ท่ัวไป)   จ านวน ๑๐๐  บาท 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖. หลักสูตรและวิธีการสรรหา  
๖.๑ การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปจะด าเนินการสอบตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป  จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรโดยวิธีสอบคัดเลือก ๒ ภาควิชา 

คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน   

                        องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 7 ตุลาคม 
๒๕๖4 เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว และทางเว็บไซ ต์
http://soiphrao.go.th/                     
 ๘. ก าหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลในวันที่  12 ตุลาคม ๒๕๖4                     
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว   ดังนี้ 

 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. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันโดยเรียงล าดับที่ 

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

๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและ 
เลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชี   
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  จะประกาศผลการสรรหาฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖4   

ตั้ งแต่ เ วลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้น ไป ณ ที่ ท าการองค์การบริหารส่ วนต าบลสร้อยพร้ าว  และทางเว็บ ไซส์
http://soiphrao.go.th/ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
คะแนนรวมต่ าตามล าดับ  ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลขประต าตัวในการ
สมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

//๑๒. การบรรจุ… 
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๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๒.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน 

ได้ในแต่ละต าแหน่ง  ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  ทั้งนี้ จะด าเนินการเรียกผู้ที่ผู้ผ่านการ 
สรรหาและเลือกสรรมาท าสัญญาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  

(ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ก่อนถึงจะบรรจุแต่งตั้งได้ หรือตามท่ี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ก าหนด 
๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า 

ที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  ๑๒.๓ ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว ภายใน
เวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าวก าหนด 

๑๓. อัตราค่าตอบแทน/ระยะเวลาการจ้าง 
            ๑๓.๑ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี   
      ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าครองชีพ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน โดยจะด าเนินการบรรจุแต่งตั้งเมื่อ
ได้รับมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  หรือตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ก าหนด  

ข้อสงวนสิทธิ์ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเขียนใบสมัครผิดพลาด  ถูกท าลาย  หรือสูญหาย  จะยื่นขอรับใบสมัครแทนไม่ได้  และ
จะขอเงินคืนไม่ได้ทุกกรณ ี
 ๒. การพิจารณาข้อเท็จจริงใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการฝ่ายนั้น ๆ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบและผู้สมัครสอบจะไม่ร้องคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น    
 ๓. ผู้สมัครสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนเข้าสอบทุกครั้ง  หาก 
สูญหายประการใดให้รีบแจ้งคณะกรรมการสอบทราบล่วงหน้าก่อนสอบ ๓๐ นาที หากเพิกเฉยอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ 
เข้าสอบได ้
 หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถาม  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  
หรือ โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๑๘๐๘๐๖          

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายชินวัฒน์  จันทะศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

 
 
 
 

 



 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  สังกัด ส านักปลัด 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

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

         วุฒิการศึกษา 

                   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 

         ระยะเวลาการจ้าง 

  พนักงานจ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี 

        อัตราค่าตอบแทน 

  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    
                     ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  
                           รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)    
    ทดสอบคุณลักษณะอ่ืนๆของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑. ทัศนคติเก่ียวกับองค์กร วิสัยทัศน์ในการท างาน ทัศนคติ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ๑๐ คะแนน 
๒. ในเรื่องทั่วไปอ่ืนๆ         ๑๐ คะแนน 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        ๑๐ คะแนน 
๔. คุณธรรม จริยธรรม         ๑๐ คะแนน 
๕. ความสามารถในการตัดสินใจ       ๑๐ คะแนน 
๖. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมต่ออาชีพ      ๑๐ คะแนน 
๗. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา        ๑๐ คะแนน 
๘. ความสามารถในการสื่อความหมาย       ๑๐ คะแนน 
๙. ความมั่นคงในอารมณ์        ๑๐ คะแนน 
๑๐. ปฏิภาณไหวพริบ         ๑๐ คะแนน 

 
ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 

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

พร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพร้อมบัตรประจ าประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวัน 
ดังกล่าวด้วย 

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

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๒) 

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

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

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่ง................................................. 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
 

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

 

๑.  ชื่อ  …............................................................................สกุล…..................………………….………………. 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 

๓.  เกิดวันที่…..….เดือน……………….…… พ.ศ…………  อายุ………..ปี………เดือน    สัญชาติ……………….ศาสนา…………….. 

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

๕.  สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 

บ้านเลขท่ี…………….ซอย/ตรอก…………………….………..หมู่ที่...........ถนน……………….แขวง/ต าบล……………………………..
เขต/อ าเภอ…......……………………….........  จังหวัด………………….............……………. 

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

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส…………………..……................สกุล…...........................................อาชีพ……………………………………. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

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

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

1 นิ้ว 
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๘. วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ................................................................ สาขาวิชา............................... ............................................. 

สถาบันการศึกษา..................................................................... วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา.......................................... 

๙. ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................................………......................................……………………………………………. 

สถานที่ท างานเลขที…่………………….……..ซอย/ตรอก………………………….………..หมู่ที่...............ถนน……………….....….........
แขวง/ต าบล………………………………….…เขต/อ าเภอ…......……………………………….. จังหวัด………………….............…………… 

รหัสไปรษณีย…์…………...………….โทรศัพท์...............................................โทรสาร………………………........................ 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบในครั้งนี้ 

 

                            ลงลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………………………… 

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

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

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 

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

 

(ลงชื่อ)……….…………….........................ผู้ตรวจสอบ 

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

                                                  คณะกรรมการรับสมัครสอบฯ 

 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก ข 

ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
16 - 23 กันยายน 2564 ประกาศรับสมัครสอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้อยพร้าว 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 รับสมัคร 
7  ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
12 ตุลาคม 2564 สอบ 
15 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการสอบ 

  
 
 

ตารางสอบ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
12 ตุลาคม 2564 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- สอบสัมภาษณ์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
สถานที่สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้อยพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


