
                                 
   

                                         ประกาศเทศบาลตำบลสวนขนั 
                    เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง                

   ………………………………………………….. 

 ด้วยเทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความหมวด 1 (ข้อ 4) ,หมวด 4 ข้อ 18 
– ข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (19 ธันวาคม 2559)     
และกรอบตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
   1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดตำแหน่งเกี่ยวกับการรับสมัคร (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)      

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร  
          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความหมวด 1 พนักงานจ้าง (ข้อ 4)      
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (19 ธันวาคม 2559) 
ดังต่อไปนี ้
       (๑)  มีสัญชาติไทย   

     (๒)  มีอายไุม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกนิ 60 ป ี  
        (๓)  ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย   

      (๔)   ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี ้

     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
     (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

       (๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยใจบริสุทธิ์ 
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     หมายเหตุ  : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและสรรหา ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้อง 

 1)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 2) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
 3) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ    
 5) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น   

        ๒.๒ คุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกบัการรับสมัครสอบ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และหมายเลข 2 

๓. การรับสมคัร 
          ๓.๑ วันเวลา สถานทีร่ับสมคัร 
   (1) ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร
ได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช      
ตั้งแต่ วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.) (พฤหัสบด ี20 - พุธ 27) 

              (2) ยื่นเอกสารในวันรับสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล
ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่         
8 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.) (ศุกร์ 28 - อังคาร 8) 

         (3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
    สำนักงานเทศบาลตำบลสวนขัน โทร./โทรสาร.  ๐ ๗541 9177  
    เว็บไซต์ : www.suankan.go.th หรือ 
    ประสานงาน นักทรัพยากรบุคคล 06 4073 8889 ในวันและเวลาราชการ   
        ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            1) ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องยื่นใบ

สมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนข้อความว่า 
“รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้ด้วย” ในเอกสารทุกฉบับ หลักฐานที่ต้องยื่น ดังต่อไปนี ้
              (1.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑×1.5 น้ิว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดอืน นับถึงวันมาย่ืนในสมัคร จำนวน 4 รูป  และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปด้วย  
              (1.2) สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน  1  ฉบับ 
              (1.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน  1  ฉบับ 
              (1.4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล(คุณสมบัติทั่วไป ข้อ 4)   

  จำนวน  1  ฉบับ      
 (1.5) หนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การ

ขับรถยนต์จากหน่วยงาน หรือนายจ้างเดิมโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี   จำนวน  1  ฉบับ 
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(1.6) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบขับขี่ประเภท 2) โดยมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี                       จำนวน  1  ฉบับ    
 (1.7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล(คุณสมบัตทิั่วไป ข้อ 4)   

   จำนวน  1  ฉบับ  
           (1.8) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) ฯลฯ (ถ้ามี)             อย่างละ  1  ฉบับ 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  10๐.-  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
(ตำแหน่ง ละ 100) 

3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
  1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องแต่งกายสุภาพ 

ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีน กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ 
 2) ผู้สมัครเข้ารับกาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ฯจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร   
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร ฯ ดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัคร      

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 

   เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  (วันพฤหัสบดี)     
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนขัน(ป้ายประชาสัมพันธ์) และทางเว็บไซต์ : www.suankan.go.th   

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รับ การป ระ เมิ น สมรรถนะ  ตามหลั ก เกณ ฑ์ ก ารประ เมิ น
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ    

ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมินสมรรถนะ เท่ากัน ก็ให้ผู้
ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
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7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชผีู้ผ่านการสรรหา  
   1) เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อ      

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศไว้ในข้อ 6 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  (วันพุธ)              
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนขัน(ป้ายประชาสัมพันธ์) และทางเว็บไซต์ : www.suankan.go.th  

  2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสวนขัน อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจ้างในตำแหน่ง
อื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงเพื่อประโยชน์ของ
เทศบาลตำบลสวนขันในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
    1) ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องทำสัญญาจ้างตามทีเ่ทศบาลตำบลสวนขันกำหนด  
    2) เทศบาลตำบลสวนขันดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 

ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลสวนขันทราบด้วย  

ประกาศ ณ วันที ่19  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
                                                  

 
  

 

 

(นายไพรินทร ์  ใยน้อย) 
นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน 

http://www.suankan.go.th/


เอกสารแนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างลง  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 

ประเภท  พนักงานจ้างทัว่ไป 
1. ตำแหน่ง          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  สังกัด กองช่าง  

เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. อัตราว่าง  1 อัตรา 
3. อัตราค่าตอบแทน   (1) จำนวน 9,00๐.- บาท (ต่อเดือน)   (เก้าพันบาทถ้วน) 

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ต่อเดือน) จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
4. สิทธิประโยชน ์         ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.)      

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 (19 ธันวาคม พ.ศ. 2559)  

5. ระยะเวลาการจ้าง   ทำสัญญาจ้างไม่เกินกำหนดเวลา 1 ปี  
6. คุณสมบัตติามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(1 ) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติหน้ าที่  เป็นผู้ มี ความรู้  
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานไมต่่ำกว่า 5 ปี  
(2) มีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบขับขี่ประเภท 2) โดยมีอายุไม่น้อย
กว่า 3 ปี    

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ   (1) เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ สนบัสนุนน้ำ ประจำรถบรรทุกขยะ 
    (2) ปฏิบัตงิานที่ต้องใชแ้รงงานทั่วไป  

       (3) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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เอกสารแนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
กำหนด ดังต่อไปน้ี 

ลำดับ
ประเมิน 

สมรรถนะที่จะประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
1 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลสวนขัน 
2) บุคลิกภาพทั่วไป  
3) ความคิดริเริ่ม  
4) ปฏิภาณไหวพริบ  
5) ทัศนคต ิ
6) แรงจูงใจ  
7) มนุษยส์ัมพันธ์  
8) ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับงานตำแหน่งที่
สมัคร 

 
 

100 

 
 

สอบสัมภาษณ/์ทดสอบสมรรถนะ 

 รวม 100  
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