
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร 

................................................................ 
 

  ด้วย เทศบาลต าบลหัวไทรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
หัวไทรในอัตราต าแหน่งว่าง จ านวน 1  ต าแหน่ง   1  อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547  ข้อ 19 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลหัวไทร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
         1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
             ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง      จ านวน   1   อัตรา 

      2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร 
         ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้ 
             (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 
70 ปี 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

ผู้สมัครในต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่ง และค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้ 
 

/วัน เวลา .......................... 
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  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       3.1 ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร ระหว่างวันที่  22 – 30 พฤศจิกายน - 2564  
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7538-9504 ต่อ 11 

  4. เอกสารและหลักฐาน 
       4.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร   
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขาที่จะ
สมัคร (ต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ) 
   (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 
เดือน จ านวน 3  รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด 
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย 
   (6) ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) 
   (7) เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
        4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครยื่นไม่
ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
       4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด คณะกรรมการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือถูกยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
       5.1 เทศบาลต าบลหัวไทรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร และทางเว็ปไซด์ www.huasaicity.go.th 
       5.2 เทศบาลต าบลหัวไทรจะด าเนินการเลือกสรรในวันที่  3 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 – 
12.00 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร   
       5.3 การประกาศผลการเลือกสรร จะปิดประกาศไว้ ณ  เทศบาลต าบลหัวไทร ภายในวันที่ 4 
ธันวาคม  2564  และทางเว็ปไซด์ www.huasaicity.go.th 
 

 /6. หลักเกณฑ์... 
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  6. หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
      ในการเลือกสรรจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ /หรือ การทดสอบการปฏิบัติ หรือตรวจสอบบุคคลที่
อ้างอิง 

  7. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรให้ถือเกณฑ์ว่าเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

  8. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       8.1 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะเรียงตามล าดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
       8.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้เพื่อท าสัญญาจริงเป็นพนักงานจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี  
       8.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นี้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
        (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
        (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือท าสัญญาจริงเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
        (3) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 

  9. การท าสัญญาจ้าง 
       9.1 ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละ
ต าแหน่งตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลหัวไทร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
       9.2 ถ้าผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ที่จะได้รับการท าสัญญาจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

  อนึ่ง ส าหรับการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร หากเทศบาลต าบลหัวไทร ตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่าน
การเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ เทศบาลต าบลหัวไทรขอสงวนสิทธิในการท าสัญญาจ้างและขอยกเลิกกรณี
ที่ได้ท าสัญญาจริงไปแล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ   วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                                      
 

      (นายเรวัตร  ด่านตันติศุภกุล) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 
************************************ 

     1. พนักงานจ้างท่ัวไป 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
 
   1.1    ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง   

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ท าหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือ 
  การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ 
  บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายา 

เคมีต่างๆ หรือ  
-ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยดับเพลิงของ 
ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
-มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

  อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับค่าจ้างในอัตรา 9,000.- บาท 

  ระยะเวลาการจ้าง 
  เทศบาลต าบลหัวไทรจะท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
 

............................................................................................................................. .... 
 
  
 
 
 


