
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  รับสมัครบุคคล เพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 --------------------------------------- 
  ด้วย เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคล เพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออก
ตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือท าการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง 

1.1 พนักงานจ้างตามทั่วไป   ดังนี้ 

        -ต าแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง   จ านวน   1  อัตรา 
 

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกสรร  

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

           2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2547 ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี  

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้องรัง 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/(7) ไม่มี.... 
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  (7) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  (8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
          (10) ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
  เทศบาลต าบลกุดไห ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณรตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ 
นร.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 
2521 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี ก.ท.
ก าหนด แนบท้ายประกาศ(ภาคผนวก ก) 

  3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือเลือกสรร ต้องติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
กุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562 ในวันและ
เวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซด์ kudhai.local.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
0 4278 4291  
 

     ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร      
  ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน   
ไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร)             จ านวน    3    แผ่น 

   4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง)   จ านวน    1    ฉบับ 
   4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(พร้อมฉบับจริง) จ านวน    1    ฉบับ 
   4.4  ส าเนาวุฒิการศึกษา                                           จ านวน    1    ฉบับ 

4.5  ใบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด  ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน (นับ
ถึงวันที่ยื่นสมัคร)      จ านวน    1    ฉบับ 
4.6  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) เฉพาะผู้สมัครที่เป็นเพศชาย   จ านวน  1  ฉบับ 
4.7  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง ทะเบียนสมรส  
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้าม)ี      จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จ านวน 
๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 

/๖. เงื่อนไข........ 
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  ๖.  เงื่อนไขในการสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

  ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลต าบลกุดไห จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. และด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
  8. หลักเกณฑ์การเลือกสรร (เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 
  หลักเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลกุดไห จะยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  ภาค ก.ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน      (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ภาค ข.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
                            (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                     ภาค ค.คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน      (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่ได้ 

  10.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   10.1 เทศบาลต าบลกุดไห จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบ

ได้ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร และทางเว็บไซด์ kudhai.local.go.th 

   10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับหากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอ่ืนของบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินลักษณะอ่ืนของบุคคลเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งของบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งของบุคคล
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน
อีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
/10.3 บัญชี.... 
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   10.3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่

วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
                   11. การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกุดไห
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
                   12. ค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
                   13.ระยะเวลาการจ้าง 

พนักงานจ้างทั่วไป จะท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                         ประกาศ   ณ   วันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕62 
  

 
                                                         (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก ก 
           รหัสต าแหน่ง 001 
ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถดับเพลิง 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงส้าหรับบรรทุกน้้าเพ่ือใช้ในการป้องกันและระงับเหตุที่เกิดขึ้น และ
บ้ารุงรักษา ท้าความสะอาดรถดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัตสิ าหรับการจ้าง 

         -ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
         -มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างาน

จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย(ใบขับขี่
รถยนต์ประเภทที่ 2) 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1.มีความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  2.มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ค่าตอบแทน   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  ค่าครองชีพ 1,000 บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง    ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


