
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

…………..……………………………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป  
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้   

1. ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ   
 พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน   2  ต าแหน่ง   2   อัตรา 
  - ต าแหน่ง ภารโรง    สังกัด ส านักปลัดฯ       จ านวน 1 อัตรา 
  -  ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า    สังกัด กองคลัง   จ านวน 1 อัตรา 

 (ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่ เปิดรับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ           
ในต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครรายละเอียดท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก 1) ) 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
             2.1 ผู้สมัครเพ่ือรับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 หมวด 4         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือมีโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ    

   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
   2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดท้ายประกาศฯ นี้   

  2.3 ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบ
คัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538      

  2.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ใน ภาคผนวก 1 - 2  จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

/3.วัน เวลา... 
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       3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
       ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตั้งแต่วันที่ 1-10มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเตมิได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2000 ต่อ 11 

      4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องมายื่นในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
           4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  1  ฉบับ  
           4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 
           4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย        จ านวน  3  รูป  
 4.4 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ 
กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  จ านวน  1  ฉบับ 
           4.5 ใบรับรองแพทย์  ที่ แสดงว่ าไม่ เป็นโรคที่ต้ องห้ ามตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบลก าหนดซึ่งไมเ่กิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)   จ านวน  1 ฉบับ   
 4.6 ส าเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด 
  (กรณีสมัครต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า)      จ านวน  1  ฉบับ  
 4.7 ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.8 ส าเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี)  

  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่ างๆ 
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับ
คัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  5. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคนละ 5๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้         
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่การสรรหา  ดังนี้ 
๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565    

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน และทางเว็บไซต์ www.bornamron.go.th หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โทรศัพท์ 0-7529-2000 ต่อ 11  

๒. ก าหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

      7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก 2) 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

/8.ประกาศ... 
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 8. ประกาศผลสอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนและทางเว็บไซต์ www.bornamron.go.th 

 9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
            9.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับใน
กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
            9.2 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้ อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

            9.3 ผู้ที่ ได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้   
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในต าแหน่งที่สรรหาได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน
ก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาที่จะท าการจ้างในต าแหน่ง           
ที่ไดร้ับการสรรหา 

 10. การท าสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง  อัตราจ้าง 
 10.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามจ านวนอัตราที่สรรหา โดยเริ่มตั้งแต่
ล าดับที่  1  ของแต่ละต าแหน่ง   
 10.2 ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศ นี้          

                        ประกาศ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                 (นายเอนก  ปรีชา)  
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bornamron.go.th/


 

 
ภาคผนวก 1 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง    ภารโรง  
สังกัด    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  เปิด-ปิดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือ

ราชการในส านักงานและนอกสถานที่  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เปิด-ปิดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือ
ราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    .                                                                                              

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2.มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

 ระยะเวลาการจ้าง 
- นับแต่ท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้างและ

อาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 1 ปี 
   
 
 

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

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานจดมาตรวัดน้ า  
สังกัด    กองคลัง 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจดเลขมาตรวัดน้ าของผู้ใช้และค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจดเลขมาตรวัดน้ าของผู้ใช้และค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้ 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2.มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 

  3.ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย  

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

 ระยะเวลาการจ้าง 
- นับแต่ท าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้างและ

อาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 1 ปี 
   
 
 

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

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 2 
เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง    ภารโรง 
 สังกัด    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

  

1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 1.1 ปฏิภาณไหวพริบ      20 คะแนน 
 1.2 บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
 1.3 ทัศนคต ิ     20 คะแนน 
 1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20 คะแนน 
 1.5 ความสามารถ ประสบการณ์   20 คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ภาคผนวก 2 
เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
สังกัด    กองคลัง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  

1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
1.1 ปฏิภาณไหวพริบ      20 คะแนน 
1.2 บุคลิกภาพ    20 คะแนน 
1.3 ทัศนคต ิ     20 คะแนน 
1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20 คะแนน 
1.5 ความสามารถ ประสบการณ์  20 คะแนน 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


