
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเชิงทะเล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

เทศบาลตำบลเชิงทะเล   
----------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)      
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงทะเล  จำนวน 4 อัตรา  

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8,9,18,19 และข้อ 20 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง       
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 28 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557  จึงประกาศ     
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง                                                                                            
  ๑.1 พนักงานจ้างท่ัวไป   
   1.1 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป                จำนวน 3  อัตรา 
   1.2 ตำแหน่ง  ภารโรง     จำนวน 1  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร     
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น             
สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด   ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
    (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน   
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.การรับสมัคร   
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  
ไดต้ั้งแต่วันที่  13 – 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
ส อ บ ถ าม ร าย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ เบ อ ร์ โท ร ศั พ ท์  ๐ –๗ ๖ ๓ ๒ –4 4 4 0 ต่ อ 2 1 3  ห รื อ ท า ง เว็ บ ไซ ด์  
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  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ฉบับ 
  4. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (TRANCRIPT)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร   จำนวน   1   ฉบับ 
  5. สำเนาปริญญาบัตร  สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันรับสมัคร จำนวน   1  ฉบับ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
มายื่นแทนได้ 
  6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับตัวจริง)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรอง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้อต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 
  7. สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทหารกองเกิน     
(สด.9)  จำนวน  1  ฉบับ ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร     
  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียงในการสมัครสอบจำนวน 50 บาท (ห้าสิบถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร   
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้ อ ง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  4.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ใน          
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะทำการติดประกาศไว้ที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเชิงทะเล และหน้าห้องสำนักปลัดเทศบาล  (ชั้น 2) 
  กำหนดการเลือกสรรในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยให้
รายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในระหว่างเวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)  
  5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

  6.หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ         
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
  7.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร   
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562 โดยเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลำดับ กรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อสนเป็นผู้อยู่ในลำดับทีสูงกว่า  โดย
จะปิดประกาศไว้ที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล และหน้าห้อง            
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  8. การดำเนินการจ้าง 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลกำหนด พนักงานจ้าง
ทั่วไปสัญญาจ้าง ๑ ปี จะหมดภายในปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง  
  พนักงานจ้างทั่วไป  เทศบาลตำบลเชิงทะเล จะเรียกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ตามลำดับ หากไม่มารายงานตัวในวัน – เวลาที่กำหนด ให้จะถือว่าสละสิทธิ และเทศบาลตำบลเชิงทะเล       
จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่  6   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
                           (นายสุนิรันดร์    รชตะพฤกษ์) 

                                           นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง     คนงานทั่วไป  
      สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      เทศบาลตำบลเชิงทะเล 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
3. อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,000   บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      1,000   บาท 

รวมค่าตอบแทน     10,000  บาท 

4. ระยะเวลาการจ้าง    1 ปี  (จะหมดภายในปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อตำแหน่ง     ภารโรง  
      สังกัด กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเชิงทะเล 

1.หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
      ปฏิบัติงานเปิด – ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่และทรัพย์สิน         
ของทางราชการมิให้สูญหาย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     - ผู้สมัครต้องสามารถ อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 
     - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม  

ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ 
3.อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,000   บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      1,000   บาท 

รวมค่าตอบแทน     10,000  บาท 

4.ระยะเวลาการจ้าง    1 ปี  (จะหมดภายในปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


