
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย  

 

  ด้วยเทศบาลตำบลแม่สาย  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาล   ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู (ผู้มคีุณวุฒิ)   จำนวน  1  อัตรา 
                   โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  สังกัดกองการศึกษา 
1.2  ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) จำนวน  1  อัตรา 
          สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
1.3  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)    จำนวน  1  อัตรา 
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  
1.4 ตำแหน่ง   คนสวน (ผู้มทีกัษะ)   จำนวน  1  อัตรา 
          สังกัดกองช่าง 

   2   ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 
2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ    จำนวน  1  อัตรา 
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
2.2  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    จำนวน  1  อัตรา 
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
2.3  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)  จำนวน  1  อัตรา 
          สังกัดกองคลัง 
2.4  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง)   จำนวน  1  อัตรา 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร  สังกัดกองการศึกษา 

  3.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ท่ีจะได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกินกว่า  70  ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
เมือง 

(6) ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรบัความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/ (8) ไม่เปน็ผู้เคย...... 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ในเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ใบสมัครตามแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย  
(2)  ใบรับรองแพทย ์ (ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน) 
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(4)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
(5)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป   
     (ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน) 

   (6)  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไมน่้อยกว่า 5 ปี  (สำหรับตำแหน่งพนกังานขับรถยนต์) 
   (7)  มีหนังสือรับรองการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง  

      (สำหรับตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)) 
   (8)  หลักฐานอื่น  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล  เป็นต้น 

(9)  สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง    
      หนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศึกษาตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร                    
      จำนวน  1 ฉบับ 

5.  รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน  (ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

  6. วันเวลาสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 12 – 23  กรกฎาคม  พ.ศ.2564  ในวันและเวลาทำการ 
(08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแม่สายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และ
สถานที่เลือกสรร   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บบอร์ด  
www.maesai.go.th   

       8.  วิธีการเลือกสรร เทศบาลดำเนินการเลือกสรร ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา09.30 น.  
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
แต่ละตำแหน่ง  (ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี)้    

9. เกณฑ์การตัดสิน    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการสัมภาษณ์หรือให้ 
ทดลองปฏิบัติหรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะแต่ละตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 
                   10. การประกาศผลการเลือกสรร เท ศบ าลจะป ระกาศบัญ ชี รายชื่ อ ผู้ ผ่ าน การ เลื อกส รร                        
ในวันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ.2564  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงที่สุดลงมาตามลำดับ  กรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  โดยบัญชีมีกำหนดอายุไม่เกิน 1 ปี 

/ 11. การดำเนินการ........ 

http://www.maesai.go.th/
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 11. การดำเนินการจ้าง เทศบาลจะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ตำแหน่งทีป่ระกาศรบัสมัครและมีกรอบอัตราว่างอยู่    

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ    ณ    วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

           (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
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รายละเอยีดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน 

 
ประเภทการสรรหา  

1   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.1 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ) โรงเรียนเทศบาล1 (วัดพรหมวิหาร)สังกัดกองการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งดังนี้ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 
ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท                       

1.2 ชือ่ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีหน้าทีป่ฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ และช่วยเหลืองานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน โดยมีลักษณะงานที่ต้องการ
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆที่ขอความร่วมมือ 
3. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
4. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ ของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
5. งานสวัสดิการ ของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
6. งานเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
7. บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี E-LAAS 
8. บันทึกข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP 
9. งานเกี่ยวกับการประชุม ของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และกองวิชาการและแผนงาน 
10. ติดต่อ/ ประสานขอ้มูลจากส่วนราชการภายในและภายนอกเทศบาล 
11. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
/ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง........ 

ผนวก ก. 
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 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบั ตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

   ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 

   ค่าตอบแทน - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน    
       9,400 บาท 
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
       10,840 บาท 
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า  
       11,500 บาท 
 

1.3 ชื่อตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดขอ้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ 

ดังกล่าว และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ไม่
น้อยกว่า 5 ปี และขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
ที่ได้ปฏิบัติ (ขับรถยนต์)จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม     

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 
   ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท   
 

   1.4 ชื่อตำแหน่ง  คนสวน (ผู้มีทักษะ) สังกัดกองช่าง 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า  สวนหย่อม สวนสาธารณะ  สวนไม้ดอก หรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/ คุณสมบัติ....... 
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   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้  ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ดัด และมีหนังสือรับรองการทำงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ (งานสวน) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม 

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 
   ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 
 

2. พนักงานจ้างทั่วไป 
 2.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิทยุ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ - ส่ง ข่าวสารของทางราชการ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่

อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        1.  ได้รับประกาศนียบัตร  ม.ศ.3 – ม.3  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

(มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
2.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

   ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี 
   ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

2.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
หนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำบรรทุกน้ำช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขบัรถบรรทุกน้ำ หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง่ 

1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้เรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ำยาเคมีต่าง ๆหรือ 

     2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 

   ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี 
   ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

2.3 ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้) สังกัดกองคลัง 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ตำบลเวียงพางคำ หมู่ 1,2,3,10 
2. จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
3. การจัดเก็บรักษาเอกสารและลงรายการในทะเบียนคุมรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยแต่ละรายการเป็นปัจจุบันทุกเดือน 
4. การเก็บรักษาเงิน และจัดทำใบนำสั่งเงินเป็นประจำทุกวัน 
5. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง.......... 
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     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

**หมายเหตุ  :  ผู้ผ่านการสรรหาฯ  ต้องมีผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้างต้นเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  ซึ่งจะต้องเก็บรักษาเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวัน   

ค้ำประกันบุคคล 
  - ข้าราชการ ระดับชำนาญการขึ้นไป 

  - ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
  - ข้าราชการทหารตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกนิ   1   ปี 
ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
 

2.4 ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร   สังกัด          
กองการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเป็นภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร สังกัดกองการศึกษา ใช้แรงงานทั่วไป

และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่    
 

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี 
ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
รายละเอยีดวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่   1  กรกฎาคม  2564) 

 
 
 
 
 

ประเภทพนักงานจ้าง ลำดับ ตำแหน่งทีส่รรหา สังกัด สำนัก/กอง วิธีการเลือกสรร หมายเหตุ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ครูผู้ช่วย (ผู้มีคุณวฒุิ)   โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  

สังกดักองการศึกษา 
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  

 2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)   กองวิชาการและแผนงาน สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
 3 พนกังานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ ์ รายละเอียดตามผนวก  

ข./1 

 4 คนสวน (ผู้มีทักษะ) กองช่าง ทดสอบการปฏบิัติงานและสอบสัมภาษณ ์  

พนักงานจ้างทัว่ไป 1 พนักงานวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ ์ รายละเอียดตามผนวก 
ข./1 

 2 พนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ ์ รายละเอียดตามผนวก 
ข./1 

 3 คนงาน กองคลัง สอบสัมภาษณ ์  
 4 คนงาน (ภารโรง) ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร 

สังกัดกองการศกึษา 
ทดสอบการปฏบิัติงานและสอบสัมภาษณ ์  



ผนวก  ข./1 
ตารางการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นรายบุคคล 

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานวิทยุ  ,พนักงานดับเพลิง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

 
    ประเภท 

 
ห้วงอายุ 

ดันพื้น 
(2 นาที) 

ลุกนั่ง 
(2 นาที) 

ว่ิง 
(2 กิโลเมตร) 

ว่ายน้ำ 
(50 เมตร) 

หมายเหตุ 

17 - 21 
32 42 11.00 4.00 ชาย 
13 40 13.00 4.00 หญิง 

22 - 26 
30 37 11.25 4.00 ชาย 
11 35 13.25 4.00 หญิง 

27 - 31 
28 32 11.55 4.00 ชาย 
10 30 13.55 4.00 หญิง 

32 - 36 
23 28 12.25 4.00 ชาย 
9 25 14.25 4.00 หญิง 

37 - 41 
22 25 13.00 4.00 ชาย 
8 23 15.15 4.00 หญิง 

42 - 46 
18 24 13.35 4.00 ชาย 
7 22 15.45 4.00 หญิง 

47 - 51 
17 22 14.10 4.00 ชาย 
7 19 16.10 4.00 หญิง 

52 ขึ้นไป 
13 21 14.45 4.00 ชาย 
7 17 16.50 4.00 หญิง 

 
หมายเหตุ 1. สถานที่ทดสอบ 
  - สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย 
  - สระว่ายน้ำโรงเรียนปิยะพรพรพิกุลพิทยา 
  2. ว่ายน้ำ 
  - ระยะ 25 ม. แรกว่ายตัวเปล่า 
  - ระยะ 25 ม. หลังนำพาลูกฟุตบอลกลับมาส่งผู้คุมสอบ 
  3. ค่าธรรมเนียม  สระว่ายน้ำผู้สมัครคัดเลือกชำระเอง 
  4. เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาเอง 
  5. ผู้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านทุกประเภท ถึงมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
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ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. .......................... 

เทศบาลตำบลแม่สาย    อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ 
 
 
 
 
 
เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี ้
1.  ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………….สัญชาติ………..……………… 
2.  อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ตำ่กว่า  18  ปี  คือเกิดวันท่ี………..เดือน…………………………..……พ.ศ…....................... 
3.  วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหนง่ที่สมัครสอบ  คือ  ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา………………………………………... 
      สาขาหรือวิชาเอก………………………..………………โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ……………………………………... 
      เมื่อวันท่ี………เดือน……………………….……พ.ศ………….….(ภายในวันปิดรับสมัคร)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……….... 
4.  ตำแหน่งที่สมัครสอบ  ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….. 
5.  อาชีพปัจจุบัน  (     )  ลูกจา้งในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน  (     )  ข้าราชการประเภทอื่น    

(     )  อาชีพอ่ืนหรือกำลังศึกษา         (     )  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
                       (     )  รับจ้าง 
6.  วุฒิการศึกษาสูงสดุที่ข้าพเจ้าได้รับคือ……………………………………………………ความรู้ความสามารถพิเศษ……….……... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
7.  บัตรประจำตัวประชาชนเลขประจำตัว 

     ออกให้  ณ  จังหวัด……………………………… 
8.  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี………………หมู่ที…่….……หมู่บ้าน…………………………..ตำบล………………..…………….. 
     อำเภอ……………………………………จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์………..………..โทร…………………….. 
9.  ช่ือบิดา………………………………………………………………………………………….อาชีพ………………………………………………. 
     ช่ือมารดา……………………………………………………………….……………………..อาชีพ………………………………………………. 
10.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ  โดยถ่ายเอกสารใช้กระดาษ  ขนาด  A4  ซึ่งไดล้งช่ือรับรองสำเนาถูกตอ้งแล้วมา 
        พร้อมกับใบสมัครรวม…………..ฉบับ  คือ 
        10.1  (     )  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ติดไว้ท่ีใบสมคัร  จำนวน  1  รูป  ติดไว้ท่ีบัตรประจำตัวสอบ   
                จำนวน  3  รูป  
        10.2  (     )  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  
        10.3  (     )  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
        10.4  (     )  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน 1  ฉบับ 
        10.5  (     )  สำเนาวฒุิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ (สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างผู้มีคณุวุฒิ)  
 

/ ต่อ... ข้อ  10.6…………… 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  1  นิ้ว 

1  รูป 

1.  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยลายมือของ 
     ตนเองและลงลายมือช่ือต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
2.  ก่อนย่ืนใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ  
     ให้ครบถว้น และถกูตอ้ง 
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        10.6  (     )  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ  
                            ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  
        10.7  (      )  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ใบขับขี่ประเภท 2  (สำหรบัตำแหน่งพนักงานขับ 
                            เครื่องจักรกลขนาดเบา)  
        10.8   (     )  สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร  
        10.9  (     )  เอกสารอืน่ ๆ ถ้ามี   
 (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่า 
ข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้) 

  ข้าพเจ้าของรับรองว่า  ข้อความดงักล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน  ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ข้อ 2  และข้อ  3 
 

     ลงลายมือช่ือ……………………………..……………..ผูส้มัครสอบ 
            (……………………………………..) 
     วันท่ี……….เดือน……………………..พ.ศ……………. 
 
 
 
(  )  หลักฐานครบถ้วน            (  )  มีปัญหา  คือ 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
ลงลายมือช่ือ……………………..เจา้หน้าท่ีรับสมัคร 
………..../……………………………/…………….. 

 
     ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน…….……..บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสรจ็รับเงินเล่มที…่……....เลขท่ี………….. 
 
 
ลงลายมือช่ือ………….……………………..เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 
………................/……………………………/…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 


