
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) จํานวน 
3 ตําแหน่ง  3 อัตรา 
  อาศัยอํานาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
  สังกัด กองช่าง 
     ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา    จํานวน  1  อัตรา 
  1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 
  สังกัด กองช่าง 
  ตําแหน่ง  คนงาน      จํานวน  1  อัตรา 
  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์    จํานวน  1  อัตรา 
(รายละเอียด ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
      2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑.  มีสัญชาติไทย 

๒.  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดและไม่เกินหกสิบปี 
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ    

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น  
สําหรับพนักงานเทศบาล 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

              (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

/7.ไม่เป็น... 
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๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
       หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้   
  2.3 สําหรับพระภิกษุสามเณร  
   ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลและแต่งต้ังให้
เป็นพนักงานจ้างได้  ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501  ลง
วันท่ี  27  มิถุนายน 2501  และตามความใน  ข้อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  22  กันยายน  
2521 
 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วย
ตนเอง ในระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 
08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) 
  3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน    
๖  เดือน)  จํานวน  ๓ รูป 

(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ภาษาไทย ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร (7 มิถุนายน 2562) จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร หรือข้ันประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 7 มิถุนายน 2562) 

 (3) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีกําหนด  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
นับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย  จํานวน ๑ ฉบับ 

/(5) สําเนาใบ... 
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  (5) สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์) 
  (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยน ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบสําคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี)  อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้  สําเนาเอกสารให้ใช้กระดาษขนาด A ๔ เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงนามรับรอง
เอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 

 4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรรได้เพียงคนละ 1 ตําแหน่งเท่านั้น 
 4.2 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่า

ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจ
มีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

 4.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครโดยผู้สมัครต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครคัดเลือกนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 

 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ http://www.thamyaicity.go.th/   

 7. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก  

  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบให้ เป็นไปตามรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 8.เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ 
  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 
  8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 

 9. ระยะเวลาในการจ้าง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด 
  9.1 สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.2 พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1 ปี 
 

/10.ระยะเวลา... 
 



  
 10. การทําสัญญาจ้าง

  10.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามตําแหน่งท่ีสอบได้ โดยได้รับการจ้างตาม
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
  10.2 กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ี
ประกาศฯนี้ จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิ
  ๑0.๓ ในวันทําสัญญาจ้าง  ผู้ซ่ึงได้รับการ
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ 
  ๑0.๔ หากมีปั
ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา
และไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่
ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักค
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-77

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  

-4- 

การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ตําแหน่งท่ีสอบได้ โดยได้รับการจ้างตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของ

กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ีท่ีได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง 
จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

ทําสัญญาจ้าง  ผู้ซ่ึงได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
 

หากมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซ่ึงเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
กเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดจ้าง

และไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้ 
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้

โดยยึดหลักความรู้ ความสามรถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้ง

73-229 จักได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
 

(นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 
 
 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
ลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของ

ท่ีได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าใน

จ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ตรวจสอบพบภายหลัง  
พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดจ้าง

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว  
วามรู้ ความสามรถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ

หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
โปรดแจ้งเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่            

 


