
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลแม่วาง    

******************************** 
 

 ด้วยเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัด  กองช่าง   เทศบาลต าบลแม่วาง  จ านวน  ๑  อัตรา    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และความในหมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  20  
มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าตอบแทน 
  กองช่าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   ๑   ต าแหน่ง  ๑   อัตรา 
 -  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   ๑   อัตรา 
  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    9,40๐  บาท  และเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ไม่เกินเดือนละ  2,000  บาท 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
๒.๑.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม   ดังนี้ 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี   
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น   
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                        (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
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                          (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                        (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                        (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ๒.๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบ 
  - เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ แนบ
ท้ายประกาศนี้ 

     ๓.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก   สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแม่วาง  ตั้งแต่วันที่ 7 – 15  กุมภาพันธ์  2562 เฉพาะวัน
และเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้  ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นเป็นชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

      ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน   2   รูป   

  (๒) ใบแสดงวุฒิการศึกษา เช่น  ใบสุทธิ  หรือประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผล
การศึกษา (Transcrip) ฯลฯ     จ านวน   ๑   ฉบับ 

  (๓)   ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ประเภทใบอนุญาตรถชนิดที่  ๒     ขึ้นไป
จ านวน   ๑   ฉบับ 

  (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑   ฉบับ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๗)  ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ(สด.๔๓)(ถ้ามี)จ านวน ๑ ฉบับ 
(๘)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี  จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๙) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   ฯลฯ 

จ านวน ๑ ฉบับ 
     (เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ส่งคืนทุกกรณี) 

  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  เทศบาลต าบลแม่วาง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มี
สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่วาง 

    ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ รายละ  ๑๐๐.- บาท เงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้เมื่อได้รับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
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     ๖.  วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
         (๑)   ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง   พร้อมเอกสารหลักฐาน   ตามข้อ ๔ 
                          (๒)   ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเองโดยใช้ปากกาสีด าหรือสีน้ าเงิน 
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่ก าหนด 
         (๓)   เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วน   ถูกต้อง
แล้วจะมอบบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจ าตัวนี้ไว้ตลอดการสอบคัดเลือก
และต้องน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวันสอบแข่งขัน 
  เทศบาลต าบลแม่วางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และก าหนดวันสอบคัดเลือก    ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง   
 

  ๘.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  การประกาศผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลแม่วาง  ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่สูงกว่า 
โดยพิจารณาจากเลขประจ าตัวสอบในใบสมัครเป็นส าคัญ  
  เทศบาลต าบลแม่วาง จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ หากมีการคัดเลือกพนักงานจ้างต าแหน่งเดียวกันนี้อีก การข้ึนบัญชีเป็นอันยกเลิก  

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
         เทศบาลต าบลแม่วางจะประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลแม่วาง  ภายในวันที่   25  กุมภาพันธ์  2562   โดยปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเทศบาลต าบล
แม่วาง  
         
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ    ณ    วันที่    31    เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 

                                          (นายไกรลักษณ์   พีรพุทธรางกูร) 
                                          นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

 
 
 

 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลแม่วาง      

 ลงวันที่  31  มกราคม   ๒๕62 
.....................................................  

 

รายละเอียดการจ้างและต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   
สังกัดกองช่าง   ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์     จ านวน   ๑  อัตรา  
(ก) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์  

ประเภท ๒  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ไม่ก าหนดคุณวุฒิ  
(ข) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส านักงาน/มินิบัสหกล้อ บ ารุงรักษาเบื้องต้น ท าความสะอาดรถยนต์และ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับ 
บัญชามอบหมาย  

ระยะเวลาการจ้าง 
   สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ   ๔   ป ี

 อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000  บาท 

วิธีการเลือกสรร 
- สอบภาคปฏิบัติ (๕๐  คะแนน) 
- สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


