
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗                
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง รายละเอียดการจ้างและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      พนักงานจ้างทั่วไป 
   รายละเอียดการจ้าง 
  ๑) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    

๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

      ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  จ านวน  ๑  อัตรา 
          ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดเก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ   จ านวน  ๑  อัตรา   
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยร่วมกับ

ต ารวจท้องที่ เก็บ ยกสิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       ต าแหน่งคนงาน    จ านวน  ๒  อัตรา   
          ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  (มีประสบการณ์
ผ่านงานเอกสารจากหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)       
                 ต าแหน่งคนสวน    จ านวน  ๒  อัตรา 
  ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก หรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        ต าแหน่งคนงานประจ ารถน  า  จ านวน  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  ๑  อัตรา   
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอย

ไปท าลายยังที่ท าลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 



 

-๒- 
       

     พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 รายละเอียดการจ้าง  
       ๑) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 
         ๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ                 

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 
   ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
   จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๕. ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

      ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที ่๑๗ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ   
 

 



 

-๓- 
 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วย

เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นด า ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  

(ถ่ายไมเ่กิน ๑ ปี)  และลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
๓.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ ๑ ฉบับ  

   ๓.๒.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ  
   ๓.๒.๔ ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  

         - ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒  จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็น

ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน               
๑  เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๒.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
         - ค่าธรรมเนียมการสมัครทุกต าแหน่ง จ านวน ๑๐๐ บาท 

๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  ๔.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อาคารส่วนหน้า เทศบาลเมืองนราธิวาส  และดูได้ที่ www.naracity.go.th 

๔.๒  ด าเนินการสอบฯ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                    
ณ ห้องประชุมพิชิตบ ารุง (ชั้น ๕) เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ             
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้   
 ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 

๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ  บอร์ดประชาสั ม พันธ์  อาคารส่ วนหน้ า  เทศบาลเมื อ งนราธิว าส  หรือที่ 
www.naracity.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ป ี            
นับแตว่ันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด              

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
  (นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           แนบท้ายประกาศ ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒     
    หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
ประเภท คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
๑. ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง    
๒. ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ 
๓. ต าแหน่งคนงาน 
๔. ต าแหน่งคนสวน 
๕. ต าแหน่งคนงานประจ ารถน้ า 
๖. ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 

 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 

 ๑๐๐ 
 
    
 
 
 
 
 

 
  ๑๐๐ 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
   คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒. ความคิดริเริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
    ๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 
 
โดยวิธีการ ดังนี้ 
๑. สอบสัมภาษณ์ 
   คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒. ความคิดริเริ่มและ
ปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
    ๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 
๒. ภาคปฏิบัต ิ
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

ปฏิทินด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประเภทจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ระยะเวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑๗ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ประกาศรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรรถนะ 
ด าเนินการสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ด าเนินการขอความเห็นชอบไป ก.ท.จ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง  เพ่ิมเติมคุณสมบัติและหลักฐานการรับสมคัรบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

---------------------------------- 
ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

จ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  จ านวน ๗ ต าแหน่ง โดยก าหนดระยะเวลารับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ นั้น  
  เนื่องจากในประกาศดังกล่าว ได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไป และหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  ดังนั้น
เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นไปตามหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) 
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  จึงขอเพิ่มเติมคุณสมบัติทั่วไปของทุกต าแหน่ง และหลักฐานการสมัครของต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 
      ๙. ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วย

เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๔ ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

         - ใบรับรองการผ่านงานทักษะด้านการขับรถยนต์ประเภท ๒ เป็นระยะเวลา 
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 
  อนึ่ง ส าหรับรายละเอียดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับ
เดิมทุกประการ 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
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