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ประกาศเทศบาลต าบลออนใต้ 
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
.....................................................................................  

 ด้วยเทศบาลต าบลออนใต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการจ านวน  6  อัตรา  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลต าบลออนใต้ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัครจ านวน 6 อัตรา  
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ภัย) จ านวน 4 อัตรา สังกัดส านักปลัดเทศบาล 

  1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานซ่อมไฟกิ่ง) จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง 

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000  บาท 

 1.3 พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)    
  จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง 
 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000  บาท 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
 3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 
 5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     
 8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่
ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

 3.  การรับสมัคร 
 3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วย
ตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08.30–16.30 น.ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์0-5388-0656 ต่อ 11 โทรสาร 0-
5303-6043 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ท่ีเว็บไซด์เทศบาลต าบลออนใต้ 

 3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร

ได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว 

(ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

                       4. วุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
6. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมถ่ายเอกสารรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆเช่นทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยโดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก 

 3.3  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
 เท ศ บ าล ต า บ ล อ อ น ใต้  จ ะ ป ร ะ ก าศ ร าย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ ก า ร ส ร รห าแ ล ะ เลื อ ก ส ร ร                           
ในวันจันทร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลออนใต้ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซด์
เทศบาลต าบลออนใต้ 
          5. วัน เวลา สถานที่สอบ 
 เทศบาลต าบลออนใต้ จะท าการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลออนใต้  

 6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี ้

 7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลออนใต้ 
หรือทางเว็บไซด์ เทศบาลต าบลออนใต้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 9.  การด าเนินการจ้าง 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าบันทึกตกลงจ้างตามทีเ่ทศบาลต าบลออนใต้ก าหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

(นายประเวศน์   โปธิตา) 
นายกเทศมนตรีต าบลออนใต้ 

 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลออนใต้ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจ าปี 2562 

สังกัดเทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 
.....................................................................................  
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภท พนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ภัย)   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ต้องมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
 - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
 - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR) โดยส าเนาหลักฐาน
ประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือส าเนาหนังสือรับรองจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR) มาประกอบการ
สมัครฯ 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานเป็นคนขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) รับผิดชอบในการดูแลรักษารถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) ให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ฯ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่งานบริการ 
งานด้านการกู้ชีพกู้ภัย, การช่วยเหลือ, การปฐมพยาบาล, การประสานงานด้านการกู้ชีพกู้ภัย, การขับรถยนต์น าส่ง
ผู้ป่วยหรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง  โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันราชการและวันหยุดราชการ  และ
ลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งที่เข้าท างานและเลิกงาน 

4. ระยะเวลาการจ้าง 1  มีนาคม  2562 - 30 กันยายน 2562 

5.อัตราค่าจ้างอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000   

6.วิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
6.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (100 คะแนน) 
 6.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 
 6.1.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 6.1.3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 
 
1. ประเภทพนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานซ่อมไฟกิ่ง)  สังกัด กองช่าง 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- มีความสามารถในการซ่อมไฟ 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     งานซ่อมแซม เปลี่ยน หลอดไฟฟ้า บัลลาสท์ สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติ   
หน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

4. ระยะเวลาการจ้าง 1  มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562   

5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างค่าอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท 

6.วิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
6.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (100 คะแนน) 
 6.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 
 6.1.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 6.1.3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  สังกัด กองคลัง 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ  สถาปัตยกรรม 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ระบบ LTAX GIS & LTAX 3000 ในการจัดเก็บข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก ่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ระยะเวลาการจ้าง 1  มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562   

5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างค่าอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 

6.วิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
6.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (100 คะแนน) 
 6.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 
 6.1.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 6.1.3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


