
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
  ด้วยเทศบาลตำบลแม่สาย  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาล   ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
      1.1 ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)              จำนวน  1  อัตรา 
            สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  

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

อายุไมเ่กินกว่า  70  ป ี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ในเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 

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

   (6)  หลักฐานอ่ืน  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล  เป็นต้น 
(7)  มีหนังสือรับรองการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง  
      สำหรับตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 
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4.  รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน  รายละเอียด (ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

5. วันเวลาสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถขอใบสมัครและยื่นใบ 
สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  ตั้งแต่วันที ่ 18 - 29  สิงหาคม พ.ศ.2565  ( ในวันและเวลาทำการ 
เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)  

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแม่สายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน เวลา และ
สถานที่เลือกสรร   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ทางเว็บบอร์ดข่าว
ประชาสัมพันธ์ www.masai.go.th ) 

       7.  วิธ ีการเลือกสรร  เทศบาลดำเนินการเลือกสรรฯ ในวันที่  5  กันยายน พ.ศ.2565                        
เวลา 09.30 น.  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีการอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง (ตาม ผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้)       

8. เกณฑ์การตัดสิน    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจาการสัมภาษณ์หรือให้ 
ทดลองปฏิบัติหรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะแต่ละตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 
                  9. การประกาศผลการเลือกสรร เทศบาลจะประกาศบัญชีรายชื ่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่    
7  กันยายน พ.ศ. 2565  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงที่สุดลงมาตามลำดับ  กรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  โดยบัญชีมีกำหนดอายุไม่เกิน 1  ปี 

10. การดำเนินการจ้าง เทศบาลจะดำเนินการจ้างผู ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและมีกรอบอัตรากำลังว่างอยู่    

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ    ณ    วันที่   9   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

           (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masai.go.th/
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ผนวก ก. 
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1  ชื่อตำแหน่ง   พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 

       หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   -ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมี

ต่างๆ  
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการ

มาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 

 ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 

 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400  บาท 
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(ผนวก ข.) 
วิธีการเลือกสรรโดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

 
        ประเภท 
 
ห้วงอายุ 

ดันพื้น 
(2 นาที) 

/ครั้ง 

ลุกนั่ง 
(2 นาที) 

/ครั้ง 

ว่ิง 
(2 กิโลเมตร) 

/นาที 

ว่ายน้ำ 
(50 เมตร) 

/นาที 

 
หมายเหตุ 

17 – 21 ปี 32   42 11.00  4.00 ชาย 
13 40 13.00  4.00 หญิง 

22 – 26 ปี 30 37 11.25  4.00 ชาย 
11 35 13.25  4.00 หญิง 

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

32 – 36 ปี 23 28 12.25 4.00 ชาย 
9 25 14.25 4.00 หญิง 

37 – 41 ปี 22 25 13.00 4.00 ชาย 
8 23 15.15 4.00 หญิง 

42 – 46 ปี 18 24 13.35 4.00 ชาย 
7 22 15.45 4.00 หญิง 

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

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

 
 
หมายเหตุ 1. สถานที่ทดสอบ 
      - สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย 
      - สระว่ายน้ำโรงเรียนปิยะพรพิกุลพิทยา 
  2. ว่ายน้ำ 
      - ระยะ 25 ม. แรกว่ายน้ำตัวเปล่า 
      - ระยะ 25 ม. หลังนำพาลูกฟุตบอลกลับมาส่งผู้คุมสอบ 
  3. ค่าธรรมเนียม  สระว่ายน้ำผู้สมัครคัดเลือกชำระเอง 
  4. เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาเอง 
  5. ผู้ทดสอบสมรรถนภาพร่างกายผ่านทุกประเภท  ถึงมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 


