
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล 
………………………………… 

 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ มีความประสงคจะดําเนิน                   
การรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล ประจาํปงบประมารณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร   
 1.1 คนงานประจํารถบรรทุกขยะ     จํานวน 1 อัตรา 
 1.2 คนงานทําความสะอาด     จํานวน 1 อัตรา 
 

๒.     ระยะเวลาการจางและการจายเงินคาจาง 
 ระยะเวลาการจัดจาง ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 และแบงผูวาจางจะ

แบงจายคาจางภายในวันท่ี 5 ของเดือนแหงปฏิทิน อัตราเงินคาจางตามขอตกลงในสัญญาจาง 
 

3.    ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ีท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

4.     คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
 

4.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผูรับจาง 
 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป  
      (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน  
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
4.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

รายละเอียดในบัญชแีนบทายประกาศนี้ 
 

/เอกสาร  ... 



 
-๒- 

 
    

5. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนําไปย่ืนในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบสมบูรณ 
(๒)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ,ปริญญาบัตร ,หรือใบรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให 

,หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาวาไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ท้ังนี้  ตองกอนหรือในวันสุดทายของวันรับสมัคร  
จํานวน  ๒  ใบ 

(๓) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตา ไมสวมหมวก และถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน จํานวน  ๓  รูป 
(๔) สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  จํานวน     ๒ ฉบับ 
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน     ๒  ฉบับ 
(๖) สําเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน     ๒  ฉบับ 
(๗) ใบรับรองแพทยในการสมัครงานซ่ึงตองไมเปนโรค หรือมีลักษณะตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ี

เปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล  เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึงออกใหไม
เกิน ๑ เดือน  นับถึงวันเปดรับสมัคร  จํานวน     ๑  ฉบับ 

(๘) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)    จํานวน     ๑ ฉบับ 
 

ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
6. วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  พรอมหลักฐาน                
ดวยตนเอง ณ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังบาล                                                             
ตั้งแตวันท่ี 19 – ๒5 มกราคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ 

 

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน 
การประเมินสมรรถนะ 
   องคการบริหารสวนตําบลวังบาล จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน                       
วันท่ี  26 มกราคม ๒๕๖4 ณ  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล และจะทําการสอบประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 28  
มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เปนตนไป 

7. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก ตองเปนผูสอบผานการทดสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของ

คะแนนสอบ 
 

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได ใน
วันท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๖4 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังบาล โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีข้ึนบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

9. การส่ังจางและแตงตั้ง  
  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จะสั่งจางผูไดรับการคัดเลือกและตองมาทําสัญญาตามท่ีระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ ตามวันท่ีระบุในหนังสือขององคการบริการสวนตําบลวังบาล 
   
 



 
 
   

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    18   เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
  

            (นายสมบูรณ  ศรธีรรม) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล  ลงวันท่ี  18 มกราคม  ๒๕๖4 

๑.ตําแหนงคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ๑) ผูรับจางจะตองจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยรวมถึงก่ิงไม ใบไม ในถังรองรับขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน 
และเก็บกวาดขยะมูลฝอยท่ีตกอยูรอบถังรองรับขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน บริเวณสองขางทางริมถนนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลวังบาล โดยหมุนเวียนตามเสนทางในเขตตําบลวังบาล ตามท่ีองคการบริการหารสวนตําบล
กําหนด หากในวันท่ีมีขยะมูลฝอยปริมาณมากใหออกจัดเก็บหลายเท่ียวได และในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน งาน
ประจําปทองถ่ิน งานนักขัตฤกษตาง ๆ ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ ซ่ึงจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลวังบาล หนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานเอกชน โดยองคการบริหารสวนตําบลจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเพ่ือใหผูรับจางจัดเก็บและ
ขนขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยผูรับจางไมคิดคาจางเพ่ิมเติมแตอยางใด 
    ๒) ผูรับจางตองปฏิบัติงาอ่ืนนอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ีอาจไดรับมอบหมาย
จากผูวาจางเปนครั้งคราว 
  3) ผูรับจางตองจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยดวยความระมัดระวังไมเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทาง
ราชการหรือเอกชน 
  4) ผูรับจางตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในขณะจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย เชน โยน
หรือกระแทกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทําใหเกิดเสียงดังจนเกิดความรําคาญ ทําใหความสกปรกและกลิ่นเหม็นเปนท่ีนา
รังเกียจแกประชาชน เปนตน 
  5) ผูรับจางตองจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยทุกวันทําการของทางราชการและวันหยุดราชการเริ่มงานเวลา 
08.00 น. จนกวาการเก็บขยะจะแลวเสร็จ 
  6) การจางเหมาบริการรายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลในครั้งนี้ ไมทําใหผูรับจางมีฐานะเปน
ลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธในฐานะลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงาน 
  7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามประกาศขอ 4.2) 

1) เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
2) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
4) ไมเปนโรควัณโรคระยะแพรกระจายเชื้อ โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจตอสังคม โรคพิษ

สุราเรื้อรัง โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
5) ไมเปนผูหมกหมุนในการพนัน 
6) ไมเปนผูเสพยาเสพติด และไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
7) สามารถปฏิบัติงานในหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 
8) ตองไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา เสพยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือกอนปฏิบัติหนาท่ี

อันสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี 

 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการรายบุคคล  ลงวันท่ี  18 มกราคม  ๒๕๖4 

๑.ตําแหนงคนงานทําความสะอาด (ภารโรง)  จํานวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ๑) ผูรับจางจะตองเก็บรวมรวมขยะท้ังหมด นําไปท้ิงในท่ีจัดเตรียมไวและทําความสะอาดถังขยะ 
    ๒) ผูรับจางตองทําความสะอาดพ้ืน โตะเกาอ้ีตาง ๆ โตะหมูบูชาพระ ตูเอกสาร และเครื่องใชตาง ๆ รวมถึงการ
จัดใหมีระเบียบ 
  3) ผูรับจางตองทําความสะอาดหองโถง ท่ีนั่งพักและปายของหนวยงาน 
  4) ผูรับจางตองทําความสะอาดหองสุขา สุขภัณฑทุกชนิด และดูแลหองสุขาใหสะอาดอยูเสมอ 
  5) ผูรับจางตองทําความสะอาดกระจก ประตู หนาตาง และสวิทซไฟ 
  6) ผูรับจางตองกวาดและถูทําความสะอาดบันไดรวมท้ังเช็ดทําความสะอาดราวบันได 
  7) ผูรับจางตองทําความสะอาดโทรศัพททุกเครื่องดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
  8) ผูรับจางตองทําความสะอาดฝาผนัง ผา เพดาน ปดหยากไยในท่ีตาง ๆ  
  9) ผูรับจางตองทําความสะอาดมานปรับแสงหรือผามานท้ังหมด 
  10) ผูรับจางตองทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นทเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องแฟกซ ให
สะอาดอยูเสมอ 
  11) ผูรับจางตองทําความสะอาดภาชนะ เชน จาน ชาม แกวน้ํา ชุดกาแฟ ชอนสอม เปนตน 
  12)) การจางเหมาบริการรายบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลวังบาลในครั้งนี้ ไมทําใหผูรับจางมีฐานะเปน
ลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธในฐานะลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงาน 
  13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามประกาศขอ 4.2) 

1) เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
2) มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ไมเปนโรคตองหามหรือเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เชน หัวใจผิดปกติ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ พรอมท้ังมีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธดี 

3) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมเปนโรควัณโรคระยะแพรกระจายเชื้อ โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจตอสังคม โรคพิษ

สุราเรื้อรัง โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
5) ไมเปนผุมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได ไมไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 
6) ไมเปนผูหมกหมุนในการพนัน 
7) ตองแตงกายสุภาพและกริยาวาจาสุภาพเรียบรอย 
8) ไมเปนผูเสพยาเสพติด และไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
9) สามารถปฏิบัติงานในหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 
10) ตองไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา เสพยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือกอนปฏิบัติหนาท่ี

อันสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี 
11) ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาถึงจําคุกเวนแตคดีกระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ 
12)  เปนผูมีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือทําความสะอาด ตลอดจนการใชสารเคมีในการทําความ

สะอาดเปนอยางดี 
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