
 
      
   

 

     ประกาศเทศบาลตําบลหนองบอน 
     เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางเหมาบริการบุคคลภายนอก                                    

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
................................. 

  ดวยเทศบาลตําบลหนองบอน  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงาน
จางเหมาบริการ  ประจําปงบงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลหนองบอน และ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงพนักงานจางท่ีรับสมัคร 
    กองคลัง    
    ๑.๑ พนักงานจางปฏิบัติงานดานพัสดุ    จํานวน  ๑  อัตรา 
๒. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
     ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และไมมีลักษณะ 

ตองหามดังตอไปนี้ 
    ๒.๑  คุณสมบัติของผูสมัคร 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
        (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ   และไมเกินหกสิบป(นับถึงวันเปดรับสมัคร) 
 (๓) วุฒิการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเทา 
       (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถ  หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานจาง 

  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

               (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน   คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
       (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 (๙) ไมเปนขาราชการ  หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน  หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

                                                / ผูท่ีจะ... 



    -๒- 
            ผูท่ีจะเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ซ่ึงขาดคุณสมบัติตามขอ(๕) (๖) และขอ (๙)  

ถาผูนั้นไดออกจากงาน  หรือราชการมากอนวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  อาจพิจารณายกเวนใหได 
สําหรับพระภิกษุสงฆ/สามเณร ไมมีสิทธิสมัครสอบ 

 ๒.๒ รายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน   

กองคลัง 

๑. พนักงานจางปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี รายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑. งานพัสดุ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา 
การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ 
การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือหรือสัญญาจาง 
และปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
  ๒. การจัดทํา/พิมพเอกสารวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง (พัสดุกลาง) เทศบาลตําบลหนองบอนและ
บันทึกระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส e-GP  เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร หลักฐาน การเบิกจาย
ในสวนงานพัสดุ 
  ๓. การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินดวยระบบ e-laas เชน ฎีกาเบิกจายตามงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (กรณีบริหารสัญญาในระบบ) พรอมรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน 
  ๔. จัดทําทะเบียนวัสดุ เบิกจายพัสดุ/ซอมแซมพัสดุครุภัณฑตาง ๆ และงานดูแลรักษา จัดเตรียม 
ประสานงาน ใหบริการเรื่องการยืมครุภัณฑ ใชสถานท่ีของสํานักงานและอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
  ๕. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาจางมอบหมาย  เชน  งานสารบรรณพัสดุ รายงานงานดานขอมูลการใช
น้ํ า มันเชื้อเพลิง ตามโครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ โดยกระทรวงพลังงานใน www.e-
report.energy.go.th จัดทําบันทึกขอความในสวนการคลัง 
  ๖. เขียนรายงานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกวันและเสนอตอผูควบคุมงาน 

 ๓.คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

                     ผูผานการคัดเลือกและไดรับการจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ จะไดรับคาตอบแทนอัตรา
เดือนละ  ๘,๐๐๐ บาท 

 ๔. วันเวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 

               ๔.๑ กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี  ๘ – ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.)  เวนวันหยุดราชการ  ณ  เทศบาลตําบลหนองบอน  อําเภอบอไร   จังหวัดตราด   

  ๔.๒ วิธีการสมัครและย่ืนใบสมัคร 
  ผูสมัครขอรับใบสมัคร  ณ  เทศบาลตําบลหนองบอน    ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครไดทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๓๙ – ๖๗๓๔๒๔  โดยกรอกรายละเอียดใน                  
ใบสมัคร  ใหถูกตอง  ครบถวนพรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริง  และสําเนารับรองความถูกตอง  อยางละ  1  ชุด    
มายื่นในวันรับสมัคร โดยผูสมัครสอบตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองและมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงท่ีสมัครนั้น  หากภายหลังปรากฎวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน   
เทศบาลตําบลหนองบอนจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจัดจาง 
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      -๓- 

 ๕. หลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมกับใบสมัครสอบ 

       (๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมใสแวนตา  ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน  ๖  เดือน  
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป  (ใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ไวดานหลังรูปถายดวย) 
        (๒) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร   จํานวน  ๑  ฉบับ ท้ังนี้ผูท่ีถือ
วา  เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ  ตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เปนเกณฑ 
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัครสอบ 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน   ๑ ฉบับ 
         (๔) สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
        (๕) หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว   ชื่อสกุล   ทะเบียนสมรส   เปนตน  พรอมสําเนา  
จํานวน  ๑ ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว  ชื่อสกุล ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 
         (๖) ใบรับรองแพทย  แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง ขอ  ๔ (๔) ของ
ประกาศมาตรฐานท่ัวเก่ียวกับพนักงานจาง  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  นับแตวันตรวจรางกายจํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๗) คาธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 
  ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหถายเอกสารดวยกระดาษ A ๔  เทานั้น  และใหผูสมัคร  
“รับรองสําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย  

 ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบเขารับการสอบคัดเลือก 
      เทศบาลตําบลหนองบอน  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปน
พนักงานจางเหมาบริการ ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตําบลหนองบอน อําเภอบอไร                    
จังหวัดตราด 

 ๗. วิธีการสอบคัดเลือก 
                         เทศบาลตําบลหนองบอน  จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางเหมาบริการ
โดยการสอบขอเขียน ปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.                     
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบอน 

 ๘.  เกณฑการตัดสิน 
       ผูท่ีถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

 ๙.  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
                          เทศบาลตําบลหนองบอน จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบอน 

         ๑๐. การประกาศผลการสอบ 
  เทศบาลตําบลหนองบอน  จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  ๒๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบอน  
           / เทศบาล..   
 



      -๔- 
  เทศบาลตําบลหนองบอน จะข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกไวไมเกิน  ๑  ป  นับตั้งแตวันท่ีข้ึน
บัญชี เวนแตถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกข้ึนบัญชีนั้นได ในบัญชีผูผานการคัดเลือก คือ
ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจางเปนพนักงานจางเหมาบริการ 

(ก) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือจางเปนพนักงานจางเหมาบริการภายในเวลาท่ีกําหนด 

(ข) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะจางเปนพนักงานจางเหมาบริการใน
ตําแหนงท่ีสอบได 

(ค) ถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกใหมแลว 

  ๑๑. การทําสัญญาจาง 
                          เทศบาลตําบลหนองบอนจะแจงผูท่ีไดรับการข้ึนบัญชีไวตามลําดับเขาทําสัญญาจาง และ
เริ่มปฏิบัติงานกับเทศบาลตําบลหนองบอน ตอไป       
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๗   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
                                             (ลงชื่อ)  
 
 
         (นายนรเศรษฐ  มงคลศิริ) 
                                                  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกเทศมนตรีตําบลหนองบอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


