
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลไม้เรียง 
เร่ือง  จ้างเหมาเอกชนเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในสํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง 

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

  ด้วยเทศบาลตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการจ้างเหมา
เอกชน เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในสํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อย ตรวจตรา ตรวจสอบการโจรกรรมและก่อความไม่สงบเรียบร้อย รวมท้ังเฝ้าระวังเหตุ 
สาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย 
 

  เพ่ือให้การดําเนินการจ้างเหมาเอกชนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงรับสมัครเอกชนเพ่ือคัดเลือก
จ้างเหมาดูแลความปลอดภัยฯ จํานวน ๒ คน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัคร 
       - บุคคล/เอกชน จํานวน  ๒  อัตรา 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 
       ๒.๑  เพศชาย 
       ๒.๒  มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์
       ๒.๓  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
       ๒.๔  ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม อปพร. มาแล้ว หรือ ผ่านการฝึกอบรม OTOS จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

  ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบ
สมัครทีก่ําหนดท้ายประกาศน้ี ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 
หมายเลข ๐-๗๕๖๗-๑๒๖๓  ในวันและเวลาราชการ 
 

. ๔ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ 
รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมคัรได้รบัรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



-๒- 
 

     ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว  
ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จํานวน  ๓  รปู 

     ๔.๒  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 
อย่างละ ๑ ฉบับ 

     ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัว อปพร. หรือเกียรติบัตร อปพร. หรือใบผา่นการฝึกอบรม  
OTOS จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้าม)ี 

     ๔.๔ ใบรับรองแพทย์  ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อ ตามที่ ก.ท.  ประกาศกําหนดไว้  ซึ่ง 
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 

     ๔.๕ เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ทะเบียนสมรส  ใบขับขี่ 
รถยนต์ 
 
 

๕. วิธีการสมัคร 
๕.๑ ผูส้มัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง (ห้องสํานัก 

ปลัดเทศบาล) 
๕.๒ ผูส้มัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  แล้วย่ืนใบสมัครพร้อม 

หลักฐานประกอบการรับสมัครตามท่ีกําหนด 
๕.๓ เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  หากมีคุณสมบัติครบถ้วนจะ 

มอบบัตรประจําตัวให้แก่ผู้สมคัร  
         สําหรับการรับสมัครในครั้งน้ี ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  เทศบาลตําบลไม้เรียงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 

 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
เทศบาลตําบลไม้เรียง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลงัจากได้ 

ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง ในวัน
และเวลาราชการ 

 
 

๗.  กําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
       คณะกรรมการฯ จะทําการคัดเลือก ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  รายละเอียด
ให้ตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 
 
 



-๓- 
 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
       คณะกรรมการคัดเลือก  จะดําเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณา  ดังนี้ 
       (๑)  ความรอบรู้  (๕๐  คะแนน)  
             -  ความรอบรู้ทั่วไป  (๒๐  คะแนน)  พิจารณาจากความรอบรู้ในเหตุการณ์
ปัจจุบันที่สําคัญ   

 -  ความรอบรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในหน้าที่ของตําแหน่ง  (๓๐ คะแนน) 
 

        (๒)  ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ  (๑๕  คะแนน)  โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
        (๓)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ  (๑๕  คะแนน)  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 
        (๔)  ประสบการณ์  (๒๐  คะแนน)   โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใน
ตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า  ๖๐  คะแนน 
 

๑๐.  การประกาศผลการคัดเลือก 
         เทศบาลตําบลไม้เรียง จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที ่ ๒๖  
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ โดยเรียงตามลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  
กรณีที่มผีู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความรอบรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ความรอบรู้เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประสบการณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน
ประสบการณ์เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 

๑๑.  การขึน้บัญชีและการยกเลิกบัญช ี
         เทศบาลตําบลไม้เรียงจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  ไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันที่ได้มี
การจ้างในตําแหน่งที่ว่างแล้ว  และผูผ้่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกจากการข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดังน้ี 
          (๑)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม ่
          (๒)  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิในการจ้างให้ดํารงตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก 

 

๑๒.  การจ้าง 
 ๑๒.๑  ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 
 ๑๒.๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖  
          โดยทําสัญญาจ้างคร้ังละ ๓ เดือน 
 



 
-๔- 

 

๑๓. การปฏิบติัหน้าท่ี 
      ๑๓.๑  วันจันทร์ – ศุกร์      กะที่ ๑  ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. 

                                กะที่ ๒  ต้ังแต่เวลา ๒๔.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.   
                         ๑๓.๒  วันเสาร์–อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.  
                                 ของวันรุ่งข้ึน 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
                            ชัยศรี  มีพัฒน์ 

(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


