
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 

......................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้าแม่ ฮ่องสอนมีความประสงค์  
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบแข่งขัน  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๔๗ 
หมวด ๔ ข้อ 18 และ ข้อ 19 (1) จึงประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  ตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี พ.ศ.2561-2563 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งมตี าแหน่งพนักงานจ้างว่างอยู่ จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 
 

 ส านักปลัด/ประเภทพนักงานจ้าง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1  ต าแหน่ง 1  อัตรา 
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 1  อัตรา 

2. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา 
 -ต าแหน่ง นักการ/ภารโรง  จ านวน  1  อัตรา 
 -ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
 กองคลัง/ประเภทพนักงานจ้าง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 1  อัตรา 
  - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1  อัตรา 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 
กันยายน ๒๕๔๗ หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4  ดังนี้ 
  ๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน 70 ปี 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๒)  วัณโรคในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

./(3)… โรคเท้าชา้ง... 
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   (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๕. ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   ๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก ท้ายประกาศนี้ 
 

 4. การรับสมัคร และ สถานที่รับสมัครสอบ 
 

  3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัคร  ตามแบบผนวก  ค. โดยยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผ้า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ 3 - 14  
กันยายน ๒๕61 ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7255  www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-
โอนย้าย)  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ
ตนเองว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครนั้น   หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ        
ในการสมัครสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิเรียกร้องและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น   

3.2  หลักฐานประกอบการสมัครสอบ   
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง  โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและแนบส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
         1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองระเบียบผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีใช้สมัครสอบ  
กรณีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แปลเป็นภาษาไทย  จ านวน 1 ฉบับ 
         2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียว 
ไม่เกิน  6   เดือน  (นับถึงวันสมัคร)                  จ านวน 3 รูป 
         3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                       จ านวน 1 ฉบับ 
         4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง         จ านวน 1 ฉบับ   
         5) ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) (ส าหรับเพศชาย)           จ านวน 1 ฉบับ     
                            6) ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ  4  
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่ตรวจร่างกาย       จ านวน 1 ฉบับ 
                            7) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หนังสือรับรอง  ฯลฯ                                                                                             
จ านวน  1   ฉบับ           

./(4)… เงื่อนไขในการรับสมัคร 

http://www.soppong.go.th/
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5.  เงื่อนไขในการรับสมัครและวันสอบแข่งขัน 

 ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายในวันรับสมัครสอบ  และวันสอบแข่งขัน  ดังนี้ 

สุภาพบุรุษ  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม ชายเสื้อเข้าข้างในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น)   
สุภาพสตรี  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น) 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นจ านวนเงิน 100.-บาท  

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง   จะท าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน      

 ในวันที่ 17 กันยายน  2561  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่องและเว็บไซต์ 
www.soppong.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) 

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง   จะท าการสอบแข่งขันในวันอังคาร ที่  25  

กันยายน  2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง (ชั้น 2)   โดยจะด าเนินการ
สอบแต่ละภาคดังนี้ 

8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป            เวลา 09.00 - 10.30 น.  
8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง            เวลา 10.30 - 12.00 น.    
8.3 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

9. วิธีการสอบแข่งขัน (รายละเอียด ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้) 
   หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3  ภาค คือ 

ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      (สอบข้อเขียน)     100  คะแนน 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)    100  คะแนน 
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง          (สอบสัมภาษณ์)   100  คะแนน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนการสอบแต่ละภาค (ก,ข,ค) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

60  โดยผู้ที่มีสิทธ์สอบในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป(ภาค ก)  และภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    
 ๑1. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง  จะท าการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวัน
อังคาร ที ่2 ตุลาคม  2561  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่องและเว็บไซต์ www.soppong.go.th 
(หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย) และจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลและ
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้แข่งขันได้ คือ 
   (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
พนักงานจ้างก าหนด  

(3)  มีการประกาศสอบขึ้นบัญชีใหม่ 
./4… การสั่งจ้างและแต่งตัง้... 

http://www.soppong.go.th/
http://www.soppong.go.th/




 
ภาคผนวก ก 

 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบป่อง  

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

เลขานุการ เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

1.2 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่า จ้าง การเก็บรักษา น าส่ง 

การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
2. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือ

รวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น

หลักฐานในการด าเนินงาน 
4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน

หน่วยงาน 
5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
6. ชี้แจงรายะเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
7. จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

8. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 อัตราค่าตอบแทน 
ผู้ที่สอบได้  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ ได้รับอัตราค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ดังนี้  
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี   
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 



9,400.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินค่าการครอง
ชีพชั่วคราว) 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่
น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทน
เดือนละ 10,840.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงิน
ค่าการครองชีพชั่วคราว) 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท (ไม่รวมค่าการ
ครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ

ทางบัญชี  การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ  การตลาด การ โรงแรม การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา       
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

2.2 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบี ยบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ ให้ค าแนะน า และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและความรู้

ที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่ 
2. ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการน าเที่ยว จัดท าโปรแกรมในการน าเที่ยว อ านวยความสะดวก 

และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
3. ช่วยจัดท ารายงานและสถิติ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้วิเคราะห์ในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ระเบียบ 

และข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน 



5. รวมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวได้แก่ การจด
ทะเบียน การพิจารณาต่อใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต เป็นต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน 

6. ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและส่งเสริม
การท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างภาค
ลักษณ์อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน 

7. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

8. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2.4 อัตราค่าตอบแทน 
ผู้ที่สอบได้  จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับอัตราคา่ตอบแทน ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ดังนี้  
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี   
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 
9,400.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินค่าการครอง
ชีพชั่วคราว) 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่
น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทน
เดือนละ 10,840.-บาท (ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงิน
ค่าการครองชีพชั่วคราว) 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท (ไม่รวมค่าการ
ครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินค่าการครองชีพชั่วคราว) 
 

3. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
3.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



3.3 อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท( ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติ

คณะรัฐมนตรีว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว) 

4. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง นักการ/ภารโรง 
สังกัด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
4.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ และปฏิบัติงานอ่ืนใดที่มิใช่งาน

เกี่ยวกับหนังสือหรืองานวิชาชีพ  การเปิด-ปิดส านักงาน ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
ท าการ และดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

  4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4.4 อัตราค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท( ไม่รวมค่าการครองชีพชั่วคราว ตามมติ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 

วิธีการสอบแข่งขัน 

แนบท้ายประกาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบป่อง 

อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ลงวันที่  21 สิงหาคม 2561   
 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  สอบข้อเขียน  100 คะแนน  

สอบทุกต าแหน่ง 
-   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
-   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

ปัจจุบัน และกฎหมายระเบียบข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.2542 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
- ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม หรือทางอ่ืน

ที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่ง หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้ เมื่อจะใช้
ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล   

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความ   และหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ   จากค าหรือกลุ่มค า   
ประโยคหรือ   ข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน 
1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบส าคัญช่วยเก็บ
และจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้จ่ายต่าง ๆ การเก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 

- ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยว การควบคุมบริการ
ท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 

- ทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



3.  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
- ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.  ต าแหน่ง นักการ/ภารโรง 
- ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ค.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง สอบสัมภาษณ ์ 100 คะแนน 

- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ๒0 คะแนน  
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป ๒0 คะแนน 
- ทักษะการพูด กิริยามารยาท และปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
- แนวคิด / ทัศนะคติ ในการท างาน  20 คะแนน 
- ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงาน 20 คะแนน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ค 
 

1. ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  
2. ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป  

 

 



 
 

            

  
 

รหัสต าแหน่ง  
 

 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

1. ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
 

    วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ................................................................... ..................    

2. เพศ         ชาย              หญิง  เชื้อชาติ........................สัญชาติ............................ศาสนา................... 
    เกิดเม่ือวันที่................เดือน........................พ.ศ.......................อายุ......................ปี  

     สถานภาพตามกฎหมาย             โสด         สมรส     หย่า 
     ชื่อภรรยา หรือสามี (กรณีสมรส)………………………………………………………………เชื่อชาติ.......................... 
              สัญชาติ................................. ศาสนา...............................อาชีพ........................................... .................... 

 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามท่ีอาศัยอยู่จริง  ณ ปัจจุบัน/ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขท่ี..................ซอย............... 
 ถนน..........................หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ................................. .................... 
 จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์............................................................................... 
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้.............................................เบอร์โทรศัพท์.......................เกี่ยวข้อง........... ...... 
 

4. ภูมิน าเนาเดิม (สถานที่เกิด) จังหวัด...........…………………………………………………………………………………… 
  ที่อยู่ตาม ข้อ 3. 
    ที่อยู่ตามภูมิล าเนา  บ้านเลขที่....................ซอย.........................ถนน...........................หมู่ที่......... .......... 
 ต าบล.......................................อ าเภอ......................................จังหวัด................................ ..................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................................. 
 หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 
 

5. ชื่อบิดา..................................................นามสกุล...................................อาชีพ.................... ..................... 
 ชื่อมารดา..............................................นามสกุล...................................อาชีพ....................... .................. 
 

6. วุฒิการศึกษา  คือ..................................................สาขาวิชา/วิชาเอก......................... ............................ 
 ได้รับอนุมัติจากสถาบันศึกษา คือ.............................................................................................. .............. 
 เมื่อวันที่....................เดือน..................................พ.ศ............ ................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม................. 
 อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................ประเทศ.............................. ................... 
 

         
 
 

/7. ความรู้ 

ติดรูปถ่าย 
ผู้สมคัรสอบ 
ขนาด 1 น้ิว 

   

             

  

   

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร............................/2561 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ............................................................................. 



-2- 
7. ความรู้สามารถพิเศษ 
 - ความรู้ภาษาต่างประเทศ        ภาษาอังกฤษ หรือ        ภาษาอ่ืน (ระบุ)........................................  
   และมีความสามารถในภาษาข้างต้น ได้แก่        ฟัง      พูด         อ่าน  เขียน 
 - ความสามารถอ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. ประสบการณ์ในการท างาน 
 1) สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................ 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...... ........... 
 2) สถานที่ท างาน....................................................................................................... .......................... 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...... ...........  
 3) สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................ 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน..................... ....พ.ศ.................  
9. ขณะนี้  ว่างงาน     ท างานใน ต าแหน่ง ........................................................................... 
 ชื่อสถานที่ท างาน...........................................................ต าบล........................... ...................................... 
 อ าเภอ...........................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์....................... ............ 
 

10.ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง เรื่องรับสมัครเพ่ือ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวครบถ้วนทุกประการ   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัคร  
 ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของข้าพเจ้าภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามี 
 คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว ข้าเพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจ 
 กรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
   อาญา มาตรา 137 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้สมัคร 
                    (…………………………………………………) 
     ยื่นใบสมัคร วันที่………./……………………….../…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร,เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

(    ) หลักฐานครบถ้วน 
(    ) มีปัญหา  คือ ........................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 
            (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน....................บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสรจ็รับเงิน เล่มที่...................เลขท่ี.............. 
 
        ลงช่ือ...........................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 
              (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
(    ) คุณสมบตัิครบถูกต้อง 
(    ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก................................................................................................................................................. 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
                                         ......................................                    ............................................ 
                                    (…………………………………….)                   (…………………………………….) 
 
    ......................................                            ............................................                      ............................................ 
(…………………………………….)                          (…………………………………….)                      (…………………………………….) 
            

  

  

    



 
 

            

  
 

รหัสต าแหน่ง  
 

 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปงีบประมาณ  2561 

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง ............................................................................. 
 

1. ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
 

    วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ................................................................... ..................    

2. เพศ         ชาย              หญิง  เชื้อชาติ........................สัญชาติ............................ศาสนา................... 
    เกิดเม่ือวันที่................เดือน........................พ.ศ.......................อายุ......................ปี  

     สถานภาพตามกฎหมาย             โสด         สมรส     หย่า 
     ชื่อภรรยา หรือสามี (กรณีสมรส)………………………………………………………………เชื่อชาติ.......................... 
              สัญชาติ................................. ศาสนา...............................อาชีพ........................................... .................... 

 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามท่ีอาศัยอยู่จริง  ณ ปัจจุบัน/ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขท่ี..................ซอย............... 
 ถนน..........................หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ................................. .................... 
 จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์............................................................................... 
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้.............................................เบอร์โทรศัพท์.......................เกี่ยวข้อง........... ...... 
 

4. ภูมิน าเนาเดิม (สถานที่เกิด) จังหวัด...........…………………………………………………………………………………… 
  ที่อยู่ตาม ข้อ 3. 
    ที่อยู่ตามภูมิล าเนา  บ้านเลขที่....................ซอย.........................ถนน...........................หมู่ที่......... .......... 
 ต าบล.......................................อ าเภอ......................................จังหวัด................................ ..................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................................. 
 หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 
 

5. ชื่อบิดา..................................................นามสกุล...................................อาชีพ.................... ..................... 
 ชื่อมารดา..............................................นามสกุล...................................อาชีพ....................... .................. 
 

6. วุฒิการศึกษา  คือ..................................................สาขาวิชา/วิชาเอก......................... ............................ 
 ได้รับอนุมัติจากสถาบันศึกษา คือ.............................................................................................. .............. 
 เมื่อวันที่....................เดือน..................................พ.ศ............ ................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม................. 
 อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................ประเทศ.............................. ................... 
 

         
 
 

/7. ความรู้ 

ติดรูปถ่าย 
ผู้สมคัรสอบ 
ขนาด 1 น้ิว 
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7. ความรู้สามารถอ่าน / เขียนภาษาไทย 
 - ความสามารถในการใช้ภาษาข้างต้น ได้แก่   ฟัง     อ่าน      เขียน 
 - ความสามารถอ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. ประสบการณ์ในการท างาน 
 1) สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................ 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน..................... ....พ.ศ................. 
 2) สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................ 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่........... ...เดือน.........................พ.ศ.................  
 3) สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................ 
  ต าแหน่ง......................................................เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................  
9. ขณะนี้  ว่างงาน     ท างานใน ต าแหน่ง ........................................................................... 
 ชื่อสถานที่ท างาน...........................................................ต าบล.................................................................  
 อ าเภอ...........................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์....................... ............ 
 

10.ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง เรื่องรับสมัครเพ่ือ 
 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวครบถ้วนทุกประการ   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัคร  
 ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของข้าพเจ้าภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามี 
 คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว ข้าเพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจ 
 กรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
   อาญา มาตรา 137 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
     ลงลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้สมัคร 
                    (…………………………………………………) 
     ยื่นใบสมัคร วันที่………./……………………….../…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร,เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

(    ) หลักฐาน ครบถ้วน 
(    ) มีปัญหา คือ  ........................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 
            (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน....................บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสรจ็รับเงิน เล่มที่...................เลขท่ี.............. 
 
        ลงช่ือ...........................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 
              (…………………………………….) 
            ………………../…………………..…/…………….. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
(    ) คุณสมบตัิครบถูกต้อง 
(    ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก................................................................................................................................................. 
ลงช่ือเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
                                         ......................................                    ............................................ 
                                    (…………………………………….)                   (…………………………………….) 
 
    ......................................                            ............................................                      ............................................ 
(…………………………………….)                          (…………………………………….)                      (…………………………………….) 
  

               

   

  


