
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย  

 

  ด้วยเทศบาลตำบลแม่สาย  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาล   ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จำนวน  2  อัตรา 
                   สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

  2.   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) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอืน่ของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 
3. 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)  หลักฐานอื่น  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล  เป็นต้น 
(7)  สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง    
      หนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศึกษาตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร                    
      จำนวน  1 ฉบับ 
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4.  รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน  (ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

  5. วันเวลาสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 17 – 26  สิงหาคม  พ.ศ.2564  ในวันและเวลาทำการ 
(08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแม่สายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และ
สถานที่ เลือกสรร   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 ทางเว็บบอร์ด  
www.maesai.go.th   

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

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

 10. การดำเนินการจ้าง เทศบาลจะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ตำแหน่งทีป่ระกาศรบัสมัครและมีกรอบอัตราว่างอยู่    

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ    ณ    วันที่   2   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

           (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maesai.go.th/
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รายละเอยีดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน 

 
ประเภทการสรรหา  

1   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.1 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ผู้มีคุณุวุฒิ) 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญาการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน          
การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย สาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ร่วมตรวจตราและตรวจสอบ การจัดระเบียบ ของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อน

ผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน เพ่ือให้เกิดความเป็น  เรียบร้อย 
และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองที่กำหนดไว้  

1.2 ร่วม และช่วยตรวจตรา และเฝ้าระวังการดำเนินงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ  สะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.3 ร่วมและช่วยสืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว ไม่
ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจาก บุคคลที่
อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น และให้มีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระทำผิดรวมทั้งมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิด ดำเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดำเนินคดี และ บังคับการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น  

1.4 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น หรือกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือดำเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี  

1.5 ออกตรวจตรา เฝ้าระวังการดำเนินงานต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.6 ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บริการ เช่น งานช่วย อำนวยการ
จราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอำนวยความ สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ผนวก ก. 
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1.7 ตรวจตราพ้ืนที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในงานบรรเทา           

สาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ  
และข้อบังคับของกฎหมาย  

1.8 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอ่ืนที่  
เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

1.9 ช่วยงานด้านธุรการ และคดี เช่น งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึก 
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจำวัน เป็นต้น  

1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  

 
2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานเทศกิจ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  

2.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน หรือ ส่วน
ราชการ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้  

2.3 รับเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเสนอ ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ดำเนินการแก้ไข  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ  อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน          

ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง  
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ  อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี้            

ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

   ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 

   ค่าตอบแทน - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   9,400 บาท 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   10,840 บาท 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้         
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  11,500 บาท 
 
 



ผนวก ข. 
รายละเอยีดวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่   2   สิงหาคม  2564) 

 
 
 
 

ประเภทพนักงานจ้าง ลำดับ ตำแหน่งทีส่รรหา สังกัด สำนัก/กอง วิธีการเลือกสรร หมายเหตุ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) งานรักษาความสงบ  สำนักปลัดเทศบาล - ทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์  



ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. .......................... 

เทศบาลตำบลแม่สาย    อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 

เลขประจำตัวสอบ 
 
 
 
 
 
เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลทัว่ไปเป็นพนักงานจ้าง 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.  วุฒิการศึกษาสูงสดุที่ขา้พเจ้าได้รับคือ……………………………………………………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.  ก่อนยื่นใบสมคัรจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ  
     ให้ครบถว้น และถกูตอ้ง 
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        10.6  (     )  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ  
                            ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  
        10.7  (      )  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ใบขับข่ีประเภท 2  (สำหรบัตำแหน่งพนักงานขับ 
                            เครื่องจักรกลขนาดเบา)  
        10.8   (     )  สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร  
        10.9  (     )  เอกสารอืน่ ๆ ถ้ามี   
 (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่า 
ข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้) 

  ข้าพเจ้าของรับรองว่า  ข้อความดงักล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัติทั่วไปและ
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 
………................/……………………………/…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 


