
 

 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
*********************** 

 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา                        
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 23  มีนาคม  2564   เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง            
ทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  จ านวน 2 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา 
บัดนี้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว   
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน                
การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป                
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา 

ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

 

/การขึ้นบัญชี... 

เรียง
แล้ว

ล าดับที ่

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกลุ 

ผลคะแนนการสอบในแตล่ะภาค 

ภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) และ          

ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)                 

เต็ม 100 คะแนน 

ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค) 

คะแนนเต็ม                  
100 คะแนน 

 

รวม
คะแนน

เต็ม 
200

คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 

1 004 นายอัครพล แสงพิทักษ์ 86 86 172 86 
2 003 นายณัฐพงษ ์ พลรบ 86 85 171 85.5 
3 002 นายวิโรจน์ ยอดดวงใจ 70 84 154 77 

เรียง
แล้ว

ล าดับที ่

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - นามสกลุ 

ผลคะแนนการสอบในแตล่ะภาค 
ภาคความรู้

ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) และ           
ภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)                 
เต็ม 100 คะแนน 

ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) 

คะแนนเต็ม                  
100 คะแนน 

 

รวม
คะแนน

เต็ม 
200

คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 

1 001 นายสมพงษ์ แย้มนาศักดิ์ 68 86 154 77 
2 003 นายจตุรงค์  ศรีสุข 66 84 150 75 
3 002 นายศภุชัย อาสาท า 60 84 144 72 
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การขึ้นบัญชี 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี  ให้บัญชีผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

กรณีท่ีมีผู้การเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง   และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ                
ในเรื่องเดียวกัน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
จังหวัดระนอง    อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดก็ได้ 

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าวข้างต้น  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นการยกเลิกการขึ้น
บัญชี 

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวันและเวลาที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด  เว้นแต่มีความจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่ท าสัญญาจ้าง  หรือตามที่ได้รับ

แต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
หากปรากฏว่าภายหลัง  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป                    

หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับ
การสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหา 

 

การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง   ตามล าดับคะแนนที่สอบได้         

ของบญัชีผู้ผ่านการเลือกสรรและตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขอให้ผู้ที่สอบได้ในล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา มารายงานตัว

เพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่           
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

2. ขอให้ผู้ที่สอบได้ในล าดับที่ 1 ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มารายงานตัว           
เพ่ือท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่                       
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

หมายเหตุ หากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มารายงานตัว                  
ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ จะด าเนินการเรียกรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรในล าดับถัดไป  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 

            (นายกุศล  ศรีปัญญา)  
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 


