
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย 
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
************************* 

  ตามที่เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  1 อัตรา      
ลงวันที่ 4  มกราคม  2564  (ในวันและเวลาราชการ) ไปแล้วนั้น โดยอาศัยอ านาจตามความแห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2547  นั้น 

เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถหลากหลายเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังกล่าว  และเพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายมีประสบการณ์   และสามารถปฏิบัติ งานให้กับทางราชการ               
ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด เทศบาลต าบลอุทัย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ออกไปอีก 7 วันท าการ ตั้งแต่วันที่  22  
มกราคม  2564  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
                 ส านักปลัดเทศบาล 
   ฝ่ายปกครอง   
                        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1. พนักงานจ้างทั่วไป 
-  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง        จ านวน   ๑    อัตรา 
       รวมทั้งสิ้น    จ านวน    1    อัตรา 

     ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
                   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๔)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้ความสามารถ หรือ 
                            มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น 
                            ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                 ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
     ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                 จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

          (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
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      (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
               (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 

         ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท   
                              หรือความผิดลหุโทษ     
                         (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  
                              หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                            
                         (9)  ไม่เป็นนักพรต  หรือนักบวช  พระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่  นร  0904/ว 9  ลงวันที่  17  
พฤศจิกายน  2510  หนังสือส านักงาน  ก.ท. ที่ มท 0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521   และ
ตามความในข้อ  5  ของค าสั่งเถรสมาคม  ลงวันที่   21  กันยายน  2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ
หรือสามเณรในภายหลัง  หรือระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  หากยังครอง  
สมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหา 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

           ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

3.  ก าหนดขยายวัน เวลา และ สถานที่รับสมัครสอบ 
  3.1  ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  22  มกราคม  2564 – 1  กุมภาพันธ์  2564           
(ในวันและเวลาราชการ)  ณ  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัย   
           ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 ๑.  รูปถ่ายสีหรือขาวด า  ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
     (เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป    
     และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร  จ านวน ๑ รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ  
     จ านวน  ๒ รูป 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๔.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน ๑  ฉบับ 
 ๕.  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)   จ านวน   ๑    ฉบับ 
 ๖.  ใบรับรองประสบการณ์การการท างาน (ถ้ามี) 
 7.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ(ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล จ านวน  ๑  ฉบับ 

                         8.  ส าเนาเอกสารทุกชนิดตามข้อ ๓.๒  ให้ใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้น 

ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
               ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมคนละ  ๑๐๐ บาท   โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
เทศบาลต าบลอุทัย  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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    ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่
ต้น                                 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

4.1 เทศบาลต าบลอุทัย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  2  
กุมภาพันธ์  2564   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย และท่ีเว็ปไซต์  www.tessabanuthai.go.th   

4.2 ด าเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะ  (ปฏิบัติ)  ในวันพฤหัสบดี ที่  4  กุมภาพันธ์  2564  
เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป  ณ  เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.3 ด าเนินการประเมินสมรรถนะ  โดยการสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ ที่  5  กุมภาพันธ์  2564        
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้สูงสุดตามล าดับ  ในกรณีที่ได้คะแนน
เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
          เทศบาลต าบลอุทัย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  9  
กุมภาพันธ์  2564  ณ  เทศบาลต าบลอุทัย  และที่เว็ปไซต์  www.tessabanuthai.go.th  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลอุทัยก าหนด   

          ประกาศ   ณ   วันที่   18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
               
 

          (นายอรรถพร  บุญจิตรากุล) 
                                   นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 

 
 
 

http://www.tessabanuthai.go.th/
http://www.tessabanuthai.go.th/
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3. ชื่อต าแหน่ง      พนักงานดับเพลิง   
    ประเภท           พนักงานจ้างทั่วไป 
    สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล  ฝ่ายปกครอง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 -ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานดับเพลิงประจ ารถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า  ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิง  หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 -ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานดับเพลิงประจ ารถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า  ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิง  หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
3.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง

และน้ ายาเคมีต่างๆ  หรือ 
4.  สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 

 
อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท   
ค่าครองชีพช่ัวคราว    เดือนละ  1,000.-  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี  (ตามสัญญาจ้าง) 
 
 
 
 
 
 

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



 
 (ผนวก ข) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลอุทัย  ลงวันที่  4  มกราคม  2564 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบฯ  ๒๕๖4 
******************************* 

 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
 

50 
 

 
โดยวิธีการสอบปฏิบัต ิ

 
2.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๑.๑  มนุษยสัมพันธ์ 
    ๑.๒  ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
    ๑.๓  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจา  ปฏิภาณไหวพริบ 
    ๑.๔  คุณธรรม  จริยธรรมและเจตคติ 
    ๑.5  ประสบการณก์ารท างาน 
  

50 
5 

๑๐ 
๑๐ 
15 
10 

 
 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

รวม ๑๐๐  
 


