
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘, ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดระนอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

    ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
    ต าแหน่ง  ยาม   จ านวน  ๑  อัตรา 

  2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตามผนวก ก.  แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
        (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

/(๗) ไม่เป็นผู้... 
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   (7)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

       3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

  4.  การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

       4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุข
ส าราญ  จังหวัดระนอง  ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ 

     4.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  (ให้เขียนชื่อ - สกุล หลังรูปด้วย)    จ านวน  3  รูป    
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
 (4)  ใบรับรองแพทย ์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาลก าหนด ตามข้อ 3.1 (4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย  จ านวน 1 ฉบับ 
    (๕)  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อ
สกุล  ฯลฯ  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)   

ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ 

    4.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
(1)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

         ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการ
สมัครไม่ถูกต้อง  เทศบาลต าบลก าพวน จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 

(2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
                                                                                             /4.4 ค่าธรรมเนียม............ 
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    4.4  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร  ต าแหน่งละ  100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
             ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรครั ้งนี้
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต   จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    เทศบาลต าบลก าพวน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ใน         วันพุธที่  5 สิงหาคม 2558  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง  และทางเว็ปไซด์  www.kumpuan.go.th  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลก าพวน  จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  

“สมรรถนะ”  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ เทศบาลต าบลก าพวน ก าหนด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ และ 
เหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน  

   (ข)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (ค)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง เทศบาลต าบลก าพวน จะเป็นผู้ก าหนดโดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง อาจประเมิน
ได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ดังกล่าว  
โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน  การทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง  
การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง  หรืออ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
              การตัดสินว่า      ผู้ใดได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ต าบลก าพวน  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่ เทศบาลต าบลก าพวน  ก าหนด
โดยได้คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
8.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลก าพวน จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ในวัน

พฤหัสบดทีี่  13 สิงหาคม  2558  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลก าพวน  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้น
ไป 
 
 

/9.การประกาศ.............. 
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9.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
             เทศบาลต าบลก าพวน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันศุกร์ที่                  

14  สิงหาคม  2558  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  ทางเว็ป
ไซด์  www.kumpuan.go.th 

10. การขึ้นบัญชี 
 10.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     เทศบาล

ต าบลก าพวน  จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบรวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 10.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 10.3  กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้มากกว่าจ านวนอัตราว่าง 
และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึง  ซึ่งเทศบาลต าบลก าพวน พิจารณาแล้วเห็น
ว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง  อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

11.  การท าสัญญาจ้าง 
                เทศบาลต าบลก าพวน  จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างและ

เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  

 

ประกาศ   ณ  วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

                       (นายวรากร  กิจการ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kumpuan.go.th/


ผนวก  ก. 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก าพวน  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 
ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 

ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป  
 

ชื่อต าแหน่ง ยาม 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ตรวจตรา
สอดส่อง ดูแล ป้องกันอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการ ดูแลสอดส่องคนและรถเข้าออกภายในสถานที่ราชการ   หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

เพศชาย  และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ  มีความรู้ความสามารถและมี 
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ในหน้าทีแ่ละมีความขยันอดทน  

 

ระยะเวลาการจ้าง  

ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน    

 ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 .- บาท 
 

************************************* 

หมายเหตุ :-  รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 


