
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ"าง 

ประจําป#งบประมาณ 2561 

----------------------------------------------- 
  

 ด�วยเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป+นพนักงานจ�างในตําแหน�งที่ว�าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป. (2561-2563) 
จํานวน 4 ตําแหน�ง 5 อัตรา 
 อาศัยอํานาจแห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ8
เกี่ยวกับพนักงานจ�าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป+นพนักงานจ�าง โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 

๑. ประเภทพนักงานจ"าง ชื่อตําแหน�ง และรายละเอียดของการจ"าง 
 1.1 พนักงานจ"างตามภารกิจ  (สําหรับผู"มีคุณวุฒิ) 
  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
     ตําแหน�ง  ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  อัตรา 
  ตําแหน�ง  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา 
 1.2 พนักงานจ"างท่ัวไป 
  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
  ตําแหน�ง  คนงาน     จํานวน  2  อัตรา 
  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม 
  ตําแหน�ง  คนงาน     จํานวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติและลักษณะต"องห"ามของผู"ซึ่งจะได"รับการจ"างเป�นพนักงานจ"าง 
ผู�ซึ่งจะได�รับการจ�างเป+นพนักงานจ�าง ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ข�อ 4 ของประกาศ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ8เกี่ยวกับพนักงานจ�าง ลงวันที ่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ดังน้ี 
   (1) มีสญัชาติไทย 
  (2) มีอายุไม�ตํ่ากว�า18 ป. และไม�เกิน 60 ป. เว�นแต�พนักจ�างผู�เชียวชาญพิเศษอายุไม�เกิน 70 ป. 
  (3) ไม�เป+นบุคคลล�มละลาย 
  (4) ไม�เป+นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�  ไร�ความสามารถหรือจิตฟHIนเฟJอน
ไม�สมประกอบ  หรือเป+นโรคตามที่กําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคที่เป+นลักษณะต�องห�ามเบื้องต�นสําหรับ
พนักงานเทศบาล ดังต�อไปน้ี 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป+นทีน่�ารังเกียจแก�สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท�าช�างในระยะที่ปรากฏอาการเป+นที่น�ารังเกียจแก�สงัคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
    (จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

/5) ไม�เป+น… 



-2- 
   (5) ไม�เป+นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไม�เป+นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
   (7) ไม�เป+นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว�นแต�เป+นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม�เป+นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน�วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม�เป+นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอืน่ของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของส�วนราชการท�องถ่ิน 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให�เข�ารับการเลือกสรร
เพ่ือเป+นพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ�ได� ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝQายบริหาร    
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่       
17 มีนาคม 2538 

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของพนักงานจ�างตามภารกิจให�เป+นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท�าย
ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� ผนวก ก. 

4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ให�ผู�ประสงค8จะสมัครขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพร�อมหลักฐานด�วยตนเองได�ที่ งานการเจ�าหน�าที่

ฝQายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลถํ้าใหญ� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต�วันที่  
25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีใช"สมัคร     

 ผู�ประสงค8จะสมัครจะต�องย่ืนใบสมัครด�วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�อง
และครบถ�วน พร�อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต�อง มาย่ืนในวันสมัคร ดังต�อไปน้ี 

(๑) รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถ�ายครั้งเดียวกัน ไม�เกิน 
๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และให�ผู�สมัครเขียน ช่ือ – สกุล ตําแหน�งที่สมัครหลังรูปถ�ายด�วยตัวบรรจง 

(2) ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา(Transcrip) และปริญญาบัตรที่ได�รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว�าเป+นผู�สําเร็จการศึกษาเรียบร�อยแล�ว หรือหนังสือรับรองว�าเป+นผู�สําเร็จการศึกษา
ซึ่งได�รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยว�าได�สําเร็จการศึกษาแล�ว ที่แสดงว�าผู�สมัครเป+นผู�มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งที่สมัครก�อนวันปaดรับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

(3) สําเนาทะเบียนบ�านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย�างละ 1 ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย8ซึ่งแสดงว�าไม�เป+นโรคที่ต�องห�ามตามที่กําหนด  ซึ่งออกให�ไม�เกิน ๑ เดือน 
นับต้ังแต�วันที่ตรวจร�างกาย  จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช�น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยน ช่ือตัว  ช่ือสกุล  ใบสําคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ�ามี)  อย�างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งน้ี  สําเนาเอกสารให�ใช�กระดาษขนาด A ๔ เท�าน้ัน และให�ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�องและ
ลงช่ือกํากับไว�ด�วยทุกหน�า 

/6.ค�าธรรมเนียม 
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6. ค�าธรรมเนียมการสมัคร 

 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร  เป+นเงิน   
จํานวน ๑๐๐.- บาท  (ค�าธรรมเนียมในการสมัครในครั้งน้ีจะไม�คืนให�เมื่อได�รับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร�อยแล�วไม�ว�า
กรณีใดๆ) 

7.เง่ือนไขในการสมัคร 
 7.1 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศน้ี มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ

เลือกสรรได�เพียงคนละ 1 ตําแหน�งเท�าน้ัน 
 7.2 การสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศน้ี ถือว�าผู�สมัครคัดเลือกลงลายมือ

ช่ือสมัครและรับรองว�าข�อความที่แจ�งไว�ในใบสมัครถูกต�อง และเป+นความจริงทุกประการ หากผู�สมัครจงใจ
กรอกข�อมูลอันเป+นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ�งความเท็จต�อเจ�าพนักงาน 

 7.3 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว�าเป+นผู�มีคุณสมบัติทั่วไป ไม�มีลักษณะต�องห�าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศ
รับสมัครโดยผู�สมัครต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ตรงตามความเป+นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู�สมัคร หรือตรวจสอบพบว�าเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู�สมัครคัดเลือก
นํามาย่ืนไม�ตรงหรือไม�เป+นไปตามประกาศรับสมัคร ให�ถือว�าผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป+นผู�ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งน้ีโดยให�ถือเป+นโมฆะสําหรับผู�น้ันต้ังแต�ต�น 

8. ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ� จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป+น
พนักงานจ�าง ประจําป.งบประมาณ 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2560  ณ บอร8ดประชาสัมพันธ8เทศบาลตําบลถํ้า
ใหญ� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ทางเว็บไซต8 http://www.thamyaicity.go.th/  

9. หลักเกณฑE วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบ  

  หลักเกณฑ8 วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบให�เป+นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท�าย
ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� ผนวก ข  

10.เกณฑEการตัดสิน 
  10.1 พนักงานจ�างตามภารกิจ 
  ผู�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป+นพนักงานจ�าง จะต�องผ�านเกณฑ8การสอบภาคความรู�
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง(ภาค ข) โดยต�องได�
คะแนนในแต�ละภาคไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข�ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง สอบ
สัมภาษณ8 (ภาค ค) และจะต�องได�คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 
60 และ จะดําเนินการจ�างตามลําดับคะแนนที่สอบได�ในแต�ละตําแหน�ง 
  10.2 พนักงานจ�างทั่วไป 
  จะต�องผ�านการสัมภาษณ8 และมีผลคะแนนไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 จึงจะถือว�าเป+นผู�ผ�าน      
การสรรหาและเลือกสรร และจะดําเนินการทําสัญญาจ�างตามลําดับคะแนนที่สอบได�ในแต�ละตําแหน�ง 
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 11. ระยะเวลาในการจ"าง 
  ผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร จะต�องทําสัญญาจ�างตามที่เทศบาลตําบลถํ้าใหญ�กําหนด 
  11.1 สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ�างคราวละไม�เกิน 4 ป. และจะต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  11.2 พนักงานจ�างทั่วไป ระยะเวลาการจ�างคราวละไม�เกิน  1 ป. 
 12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู"ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ� จะบรรจุและแต�งต้ังผู�ที่ผ�านการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนน
ที่สอบได�ในกรณีที่มีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง เทศบาลตําบลถํ้าใหญ�จะข้ึน
บัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรไว� 1 ป. นับแต�วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ทั้งน้ี บัญชีผู�
ผ�านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อมีการประกาศข้ึนบัญชีประเภทเดียวกันใหม� 
  ผู�ที่ได�ข้ึนบัญชีเป+นผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ถ�ามีกรณีอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี ให�
เป+นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีไว�ในบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร คือ 
  (1) ผู�น้ันได�ขอสละสิทธ์ิการทําสัญญาจ�างในตําแหน�งที่สอบได� 
  (2) ผู�น้ันไม�มารายงานตัว เพ่ือรับการจ�างภายในเวลาที่เทศบาลตําบลถํ้าใหญ�กําหนด 
 13. การทําสัญญาจ"าง 

  13.1 ผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป+นพนักงานจ�าง จะได�รับการแต�งต้ังเป+น
พนักงานจ�างตามตําแหน�งที่สอบได� โดยได�รับการจ�างตามลําดับในบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรของ
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ� 
  13.2 กรณีผู�สอบได�และถึงลําดับที่ที่ได�รับการจัดจ�างและแต�งต้ัง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว�าใน
ประกาศฯน้ี จะนํามาใช�เพ่ือเรียกร�องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน8ของตนเองไม�ได� 
  ๑๑.๓ ในวันทําสัญญาจ�าง  ผู�ซึง่ได�รับการจัดจ�างเป+นพนักงานจ�างจะต�องมีคุณสมบัติและไม�มี
ลักษณะต�องห�ามตามประกาศน้ี 
  ๑๑.๔ หากมีปHญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู�สมัคร ซึ่งเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� ตรวจสอบพบภายหลงั  
ผู�สมัครจะต�องถูกเพิกถอนสิทธิการได�รับการสรรหา พร�อมคืนเงินค�าตอบแทนนับต้ังแต�วันที่ได�รับการจัดจ�าง
และไม�อาจเรียกร�องสิทธิประโยชน8ใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได� 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ�  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป+นพนักงานจ�างดังกล�าว  
ในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู�  ความสามรถ  ความเสมอภาค  และความเป+นธรรม  อย�า
หลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย8สินให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคล  หรือผู�ที่อ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบได�  และ
หากผู�ใดได�ทราบข�าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ�างหรือทุจริตเพ่ือให�สอบได�  โปรดแจ�งเทศบาลตําบลถํ้าใหญ�  
ทางหมายเลขโทรศัพท8 075-773-229 จักได�ดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

 จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    15   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 

(นายอนุวัตร  นาคฤทธ์ิ) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ� 

 
 


