
 
 

 

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 

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

  ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรร จ านวน 79 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการท างานของพนักงาน
เทศบาล) ตามรายละเอียดต าแหน่ง ดังนี้  
 

    พนักงานจ้างท่ัวไป  (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน 
ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน) 
 

1. ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 
2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างท่อ จ านวน 3 อัตรา 
3. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จ านวน   4 อัตรา 
4. ต าแหน่ง  คนงาน จ านวน 26 อัตรา 
5. ต าแหน่ง  คนสวน จ านวน 9 อัตรา 

 ๑.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร         
  ๑.๑  มีสัญชาติไทย         
  ๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
  ๑.๓  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย  
  ๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 อัตรา 
4. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1 อัตรา 
5. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จ านวน 1 อัตรา 
6. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  4 อัตรา 
7. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  3 อัตรา 
8. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
9. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน  3 อัตรา 

10. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน  2 อัตรา 
11. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 2 อัตรา 
12. ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
13. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 13 อัตรา 
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     ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ข)  วัณโรคในระยะอันตราย         
   ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม   
   ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ       
            จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง   
  ๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๑.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
  ๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  ๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกและไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของภาครัฐ  

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง           
       -ตามเอกสารแนบท้าย  (ภาคผนวก  ก  และภาคผนวก  ข)  

 ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครการคัดเลือก        
  ๓.๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อ            
ขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ชั้น ๓ และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 
มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด                  
โทร ๐ ๗๖๒๑ ๔๓๐๖ ต่อ 309 
  ๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพร้อมก าหนดวันสอบคัดเลือกต าแหน่งต่าง       
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
  ๓.๓ ด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป        
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๓   
  ๓.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
ชั้น ๓ 

 ๔.  หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  มีดังนี ้    
  ๔.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)
  ๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
   ๔.๓  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  
ตามประกาศก าหนดโรคลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)
  ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๒ รูป  ถ่ายครึ่งตัว    
และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันสมัคร        
  ๔.๖  หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)   
  ๔.๗  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
จ านวน  ๑  ฉบับ (ฉบับภาษาไทยเท่านั้น)   
  4.8  หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ ในกรณีเป็นต าแหน่ง         
ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน 
  ๔.9  หลักฐานอื่น   เช่น  ใบส าคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)  
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 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ         
  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร         
เป็นพนักงานจ้าง ตามอัตรา ดังนี้     
  -  ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท     
  -  ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งละ   ๕๐   บาท 

 6.  เงื่อนไขในการสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน            
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐  

 8.  การประกาศรายช่ือ  และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก        
  เทศบาลนครภูเก็ตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณา
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ทั้งนี้บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะท าการก าหนดระยะเวลาการใช้บัญชี        
เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกฯ เว้นแต่มีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกัน บัญชีเก่า          
เป็นอันยกเลิก      

  ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก      
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ        
  (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในต าแหน่งที่คัดเลือกได้      
  (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างตามวัน  เวลา  ที่เทศบาลฯก าหนด    

 9.  การด าเนินการจัดจ้าง          
  9.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งต่อไปนี้จะต้องผ่านการตรวจสารเสพติด 
   - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ    
   - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์    
   - ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 
   - ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    
  9.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการว่าจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยได้ค่าตอบแทน
ในแต่ละต าแหน่ง ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  9.3 การจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดภูเก็ต จึงจะด าเนินการจัดจ้างได้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  23   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 
(นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา)                          
   นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 


