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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  

––––––––––––––––––– 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนจ้ำง ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ 
แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมติ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2548 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็น
พนักงำนจ้ำง ดังนี้ 

   ๑. ต าแหน่งและประเภทท่ีรับสมัคร 
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 ต าแหน่ง  3 อัตรา  
   ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
   - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ ำนวน  1  อัตรำ 
   ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
   - พนักงำนขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลำง)  จ ำนวน  ๑  อัตรำ   
   - พนักงำนขับรถยนต์ (รถกู้ชีพกู้ภัย)  จ ำนวน  1  อัตรำ 

   ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๔ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๑) มีสัญชำติไทย 
 ๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 ๔) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำรทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ำมเบื้องต้น
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลดังต่อไปนี้        
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจของสังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตรำย 
 (ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
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 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ๘) ไม่เป็นผู้ถูกเคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำรรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 ๙) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำน 
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับกำรจ้ำง 
    ส ำหรับพระภิกษุ หรือสำมเณร ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดไม่รับสมัคร
สอบและไม่อำจให้เข้ำสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501     
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ผู้สมัครสอบต ำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมแนบ
ท้ำยประกำศรับสมัครฯ (ผนวก ก.) 

  3. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
 3.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ) 
   ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 4 ปี 
   ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 9,400.-บำท 
   และได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000.-บำท  
 3.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 1 ปี 
   ได้รับอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 9,000.-บำท 
   และได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 1,000.-บำท  

   กำรให้ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรให้
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหำคม ๒๕๕8 และสิทธิประโยชน์อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร พร้อมทั้งเอกสำร
หลักฐำนซึ่งผู้สมัครได้รับรองส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับ อย่ำงละ ๑ ชุด มำยื่น 
ในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
    4.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี
คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ (กรณีที่หลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภำษำไทยด้วย) 
     4.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  1  ฉบับ      
    4.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  1  ฉบับ             
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    4.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน  ๓ รูป 
(ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ำยในใบสมัคร จ ำนวน ๑ รูป ติดรูปถ่ำยในบัตร
ประจ ำตัวสอบ จ ำนวน ๒ รูป 
     4.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมและสำรเสพติด ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน      
    4.6 หนังสือรับรองกำรท ำงำนที่ระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติจำกหน่วยงำนหรือ
นำยจ้ำงเดิม โดยจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี (กรณี
สมัครต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ ำนวน  1  ฉบับ 
   4.7 ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถยนต์ตำมกฎหมำย (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขับ
รถยนต์) จ ำนวน  1  ฉบับ 
    4.8 หลักฐำนหลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เช่น กำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำนำม 
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้เข้ำสอบถ่ำยเอกสำรขนำด A4 (ขนำด 9 x 12 นิ้ว) 
เขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี  
  หมายเหตุ ส ำหรับกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครเข้ำ
รับกำรสรรหำและเลือกสรรสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กะเปียดจะถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร เป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำร
สรรหำและเลือกสรรรำยใดขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมหรือขำดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนหรือ
ภำยหลังกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่ตนเองคัดเลือกได้ กรณีท่ีได้รับกำรจ้ำงไปแล้วจะพิจำรณำให้ออกจำกรำชกำร 

   5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 5.๑ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28  สิงหำคม  2561 เวลำ ๐8.3๐ - ๑๖.3๐ น. (เฉพำะวันท ำกำร) และสำมำรถติดต่อ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐๗๕-466216 ในวันและเวลำรำชกำร หรือเว็บไซต์ 
WWW.KAPEAD.GO.TH 
 5.๒ ก ำหนดกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 20 - 28 สิงหำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ ๐8.3๐ - 
๑๖.3๐ น. (เฉพำะวันท ำกำร)  ณ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด   

   6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร อัตรำละ  ๑๐๐.-บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) เมื่อผู้สมัครเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ทุกกรณี เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสรรหำฯ ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจำก
มีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต ให้จ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้กับผู้สมัครที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริตนั้นได ้  
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   7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   7.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ใช้วิธีกำรคัดเลือกดังนี้ 
  1) ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  2) ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข)  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้ 
วิธีกำรทดสอบทักษะประสบกำรณ์และสัมภำษณ์รำยบุคคล เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะ
ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่
เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่    
     (รำยละเอียดวิชำที่สอบตำมภำคผนวก ข. แนบท้ำยประกำศฯ นี้) 
   7.2 ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป ใช้วิธีกำรคัดเลือก ดังนี้ 
   1) สอบภำคปฏิบัติ (ทดสอบทักษะ ประสบกำรณ)์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   2) สอบสัมภำษณ์รำยบุคคล คะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัด
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับ
ผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่   

8. เกณฑ์การตัดสิน 
  8.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   

  1) ผู้สอบคัดเลือกจะต้องผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) และภำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของแต่ละภำคเท่ำนั้น 
จึงจะมีสิทธิสอบภำคปฏิบัติและสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค)  
    2) ผู้สอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

 8.2 ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
    ผู้สอบคัดเลือกจะต้องผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
60 
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   9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
พร้อมแจ้งก ำหนดกำรสอบและระเบียบเกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรให้ทรำบ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด หรือเว็บไซต์ WWW.KAPEAD.GO.TH 

 
  10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
    ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก ในวันที่ 3  กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด 
 10.1 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
   - สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก)  เวลำ 09.00 - 10.00 น. 

  - สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) เวลำ 10.20-11.20 น. 
  - ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนภำค ก และภำค ข   เวลำ 12.30 น.  
  - สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค สอบสัมภำษณ์) เวลำ 14.10 น. 

 10.2 ประเภทพนักงำนจ้ำงทัว่ไป   
 - สอบภำคปฏิบัติ เวลำ 09.00 - 11.00 น.  
 - สอบสัมภำษณ์  เวลำ ๑3.0๐ เป็นต้นไป  

  * เวลำและสถำนที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง 

    ในกรณีตรวจพบว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ผู้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรอำจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบนั้น
ได้ หรือยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้แล้วแต่กรณี และผู้ที่ทุจริตในกำรสรรหำและเลือกสรร
ครั้งนั้นไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรอีก 
         การแต่งกาย  ให้ผู้เข้ำสอบแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม 
    - สุภำพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้ำหุ้มส้น 
          - สุภำพบุรุษ สวมเสื้อ กำงเกงโดยชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น ประพฤติตน 
เป็นสุภำพชน 

   ๑1. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  ภำยในวันที่ 4  กันยำยน 2561 ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กะเปียด หรือเว็บไซต์ WWW.KAPEAD.GO.TH    

   ๑2. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   ๑2.๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดจะประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรได้เฉพำะผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ โดยจะเรียงตำมล ำดับคะแนนของผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรจำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกันให้เรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวสอบผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
และเลือกสรรจำกน้อยไปมำก 

  12.2 กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ป ี
นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชี แต่ถ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดได้จัดให้มีกำรสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่ง 
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เดียวกันกับที่ได้ประกำศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกำศบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก หรือคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีมติเป็นอย่ำงอ่ืน 
    ๑2.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกำศบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ คือ 
   ก. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงในต ำแหน่งที่สอบได้ 
   ข. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงภำยในเวลำที่
ก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 
    ค. ผู้นั้นมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ตำมก ำหนดเวลำที่จ้ำงใน
ต ำแหน่งที่สอบได ้
    กรณีมีข้อสงสัยให้ถือค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
จ้ำง เป็นที่สุด  

   ๑3. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 

 13.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะพิจำรณำด ำเนินกำรจัดจ้ำงเพ่ือเป็นพนักงำน
จ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำรเลือกสรรแล้วตำมล ำดับที่ที่สอบได้ กรณีพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจจะได้รับกำรจ้ำงก็
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว 
โดยจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง   
 13.2 ก่อนกำรจ้ำงจะต้องท ำสัญญำจ้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ตำมแบบ
ที่ก ำหนดไว้ 
 13.3 ในระหว่ำงสัญญำจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดจะจัดให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ก. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  
   ข. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือต่อสัญญำจ้ำง 
   โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ก ำหนด 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส 
ยุติธรรมและเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชีหรือมีพฤติกำรณ์
ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดทรำบด้วย  

   ประกำศ ณ วันที่     8    สิงหำคม พ.ศ. ๒๕61 

 
           (นำยประสำท  ถำวร) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด 
 

 
 



ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที ่8  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
  - ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำ 
   - ก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพำะบุคคลเป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำก
นำยจ้ำงหรือหน่วยงำน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดู
เด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมกับวัย มีควำมเสียสละ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย ปฏิบัติงำนด้วยควำมรักควำมอ่อนโยน มีควำมอดทนต่องำนหรือ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้ควำมรู้แก่เด็กโดยกำรสอนให้เด็กรู้จัก 
ช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลควำมเรียบร้อย และควำมปลอดภัยของเด็กใน ขณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ดูแล
เด็ก และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับ มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และกฎหมำย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณอย่ำงเหมำะสมแก่กำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  4. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมละเอียดแม่นย ำ 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  - ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำ 
  - เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์
ตำมกฎหมำย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้
รถยนต์ดังกล่ำว และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพกู้ภัย) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  - ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำ 
  - เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์
ตำมกฎหมำย 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้
รถยนต์ดังกล่ำว และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผนวก ข. 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่  8 สิงหาคม 2561 
  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นกำรทดสอบ โดย
ข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค ำนึงถึงระดับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร ดังนี้ 
   ๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย กำรสรุปควำม หรือกำรตีควำมจำกบทควำมหรือ
ข้อควำม กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในรูปแบบต่ำงๆ จำกค ำหรือกลุ่มค ำ ประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ หรือกำร
ทดสอบอย่ำงอ่ืนที่เหมำะสมกับกับกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
  2. กำรวิเครำะห์และสรุปเหตุผลตำมหลักวิชำวัดผล 
  3. เหตุกำรณ์หรือสรุปเหตุผลทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ ำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2546 
กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมส ำหรับเด็กปฐมวัย มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 5. ควำมรู้และทักษะในกำรดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยำเด็ก พัฒนำกำรเด็ก คุณธรรมหรือจริยธรรมใน
กำรดูแลเด็ก 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้วิธีกำรทดสอบทักษะประสบกำรณ์และ
สัมภำษณ์รำยบุคคล เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เพ่ือประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย 
อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ 
บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
ทักษะ สมรรถนะและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 

นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลกะเปียด  

-------------------------------------- 
                เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
1. ชื่อ - นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………….…สัญชำติ…………………... 
2. อำยุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ คือเกิดวันที่…………..เดือน………..……….….……พ.ศ………….  
    (อำยุ…......ปี…...เดือน) 
3. วุฒิกำรศึกษำท่ีใช้สมัคร………………………………….……….... สำขำหรือวิชำเอก……….…………….…………….....….. 
   โดยได้รับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชื่อ………………………………………………………………………………….……………….... 
   เมื่อวันที่……..…เดือน……………….….……พ.ศ……………. (ภำยในวันปิดรับสมัคร)   
4. อำชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่ข้ำพเจ้ำได้รับคือ………………………………………………………………………………..…….….………
6. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ…………….............................................……..………………………………………………….. 
7. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    ออกให้ ณ จังหวัด………………….……………………………………………………… 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี…………..…หมู่ที…่….……หมู่บ้ำน………..……..………..ต ำบล………………….…………………   
    อ ำเภอ……………………..……… จังหวัด…….……………………….…………..……………………………….    
    รหัสไปรษณีย…์……………..……………….……..โทรศัพท์………………………………..………………….. 
9. ชื่อบิดำ…………………………………………….…………….………….อำชีพ……………………………………….……..…………… 
    ชื่อมำรดำ…………………………………………….…………….……...อำชีพ……………………………………….………..………… 
10. ขอสมัครเข้ำท ำงำนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ในต ำแหน่ง............................................................. 
สังกัดส ำนัก/กอง.............................................................................................................. ...................................... 
 ประเภทพนักงำนจ้ำงที่สมัครคัดเลือก 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
11. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วมำ พร้อมกับใบสมัครรวม…………..ฉบับ คือ 
  (  ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน      
 (  ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                   
 (  ) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี คุณวุฒิ
กำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร 
   (  ) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป (ถ่ำยครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) 
 (  ) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมและสำรเสพติด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
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  (  ) หนังสือรับรองกำรท ำงำนที่ระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติจำกหน่วยงำนหรือนำยจ้ำงเดิม 
โดยจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี (กรณีสมัครต ำแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
  (  ) ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถยนต์ตำมกฎหมำย (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์)  
   (  ) หลักฐำนหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี)  

    (หำกข้ำพเจ้ำยื่นหลักฐำนต่ำงๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร 
ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับสรรหำและเลือกสรรในครั้งนี้) 

  ข้ำพเจ้ำของรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครฯ ในครั้งนี้ 
 
 
     ลงชื่อ…………………………..………..……………...………..ผู้สมัคร 
           (……………………..…………….……….……………..) 
     วันที่……….….เดือน…….…….……………..พ.ศ……………. 
 
 
 
 
 
 

 

(  )  หลักฐำนครบถ้วน            (  )  มีปัญหำ  คือ 
………………………………………………….…..…………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………..………..…………..เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    ………..../……………………/…………….. 

 

     ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมสอบ  จ ำนวน  ๑๐๐ บำท 
ไว้แล้ว  ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…..เลขที่…….….. 
 

 
ลงชื่อ……………………………..……………..เจ้ำหน้ำที่รับเงิน 
     ………..../……………………/…………….. 
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ส่วนที่ 1 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 

 
 
 

 

 

ลำยมือช่ือผู้สมัคร...................................................... 
ช่ือ............................................................................. 
เลขประจ ำตัว.......................... 
ต ำแหนง่..................................................................... 

 
(ลงช่ือ).............................................................. 

(...............................................................) 
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

วันที่............/....................../..................... 

ส่วนที่ 2 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  

 

 
 
 

 

 

ลำยมือช่ือผู้สมัคร....................................................... 
ช่ือ.............................................................................. 
เลขประจ ำตัว.......................... 
ต ำแหนง่..................................................................... 

 
(ลงช่ือ).............................................................. 

(...............................................................) 
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

วันท่ี............/....................../..................... 



-ตัวอย่าง- 
หนังสือรับรองการท างาน 

กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

   หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................ 
เคยปฏิบัติงำนหรือได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง......................................................สังกัด.......................... ................. 
....................................................................................มำแล้ว ตั้งแต่วันที่.........เดือน............. ..............พ.ศ...........
ถึงวันที่.........เดือน...........................พ.ศ...........เป็นระยะเวลำ.......ปี........เดือน และเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

  จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
     ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง 
           (............................................................)  
           ต ำแหน่ง................................................................  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
หนังสือรับรองกำรท ำงำนต้องระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติจำกหน่วยงำนหรือนำยจ้ำงเดิม โดยจะต้องเป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ตัวอย่าง- 
หนังสือรับรองบุคคล 

 
   ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................... .. 
ต ำแหน่ง..........................................................สังกัดหน่วยงำนรำชกำรหรือเอกชน............................................... 
โทรศัพท์มือถือ.................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................ ................................. 
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว.............................................................. ซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และข้อควำมตำมที่ผู้สมัครดังกล่ำวกรอกในใบสมัครข้ำงต้นนั้น ถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริงทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง 
           (..............................................................)  
           ต ำแหน่ง................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


