สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
...........................................
ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำจ้ำง
1.1 ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (ช่างเชื่อม)
1.2 ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท
จานวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ ง ข้ า ราชการทางการเมื อ ง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งกรมบัญชีกลางนามาบังคับใช้
โดยอนุโลม คือ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็น ที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นจึงจะมีสิทธิ์
สมัครสอบคัดเลือกได
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2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนังงำนทั่วไป (ช่ำงเชื่อม)
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
ตำแหน่ง พนังงำนทั่วไป
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

3. งำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ สถำนที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สามารถขอรับใบสมัคร และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลั กฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พฤศจิงำยน 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 –
16.30 น. ณ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร แขวงทางหลวงชนบทพั ง งา เลขที่ 56/13 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุ ด อ.เมื อ ง จ.พั ง งา
โทร. 076 460 603 โดยไม่มีค่ำธรรมเนียมในงำรสมัครแต่อย่ำงใด
3.2 เองสำรและหลังฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 2 รูป
(2) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาใบอนุญาตขับขี่ จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
(6) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ -นามสกุ ล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ)
4. วิธีงำรคัดเลือง
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทพังงา จะดาเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
5. ระยะเวลำงำรจ้ำง
ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562
6. ประงำศรำยชือ่ ผู้ผ่ำนงำรคัดเลือง
ปร ะก าศ รา ยชื่ อผู้ ผ่ า นก าร คั ด เลื อก ใ น วั น ที่ 29 พ ฤศ จิ ง ำย น 25 6 1 ท าง เว็ บ ไ ซ ด์
http://png.drr.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบทพังงา
ประกาศ ณ วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายอภิรัญ สุวรรณคง)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
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