
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลตลาด 

………………………………………. 
 

ด้วยเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตลาด   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18  และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25   มิถุนายน 2547  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3)          
ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  เทศบาลต าบลตลาดจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  4  ต าแหน่ง  5  อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครประเภท 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  

     1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน   1  อัตรา 
     2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า(ผู้มีคุณวุฒิ)    จ านวน   1  อัตรา 

     (2)  พนักงานจ้างทั่วไป 
     1. ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง     จ านวน   2  อัตรา   

       2. ต าแหน่ง  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน  จ านวน   1  อัตรา 
 

   รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง  ลักษณะงาน  ชื่อต าแหน่ง  ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) มีสัญชาติไทย                            
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้   ไร้ความสามารถหรือ         
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาลก าหนด  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
 
 
 

/(๕) ไม่เป็นผู้ที่อยู่............. 
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(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน           
พรรคการเมือง 

  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

 

ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น    
พนักงานจ้างได้  ทั้งนี้   ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว 89/2501 ลงวันที่                    
27  มิถุนายน  2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเณรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน 2551 

 

3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร            

แต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 

4.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร       
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ 100 บาท          

5.  วัน  เวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร   และยื่นใบสมัคร  

พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้  ระหว่างวันที่ 15 - 23  พฤศจิกายน  2564  ในวันและเวลาราชการ    
ณ    ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท ์ 0-4441-5234       

6.  หลักฐานและเอกสารในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร   โดยกรอกรายละเอียดในใบ

สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาเอกสารหลักฐานรับรองความถูกต้อง พร้อมลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ทุกฉบับ  มายื่นในวันรับสมัครสอบ  ดังนี้ 

       6.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน   1  ฉบับ 
       6.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   1  ฉบับ 
       6.3  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา     จ านวน   1  ฉบับ 

             6.4  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว   จ านวน   3  รูป 
     ( ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร ) 

       6.5 ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน 1  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ     

                6.6 ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี) 
         6.7 ส าเนาใบส าคัญทางทหาร ได้แก่ สด. 9 และ สด. 43 จ านวน  1  ฉบับ 

        6.7  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)  
         6.8  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า  ฯลฯ   
 
 
 
  

/ส าหรับการสมัครสอบ.......... 
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ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้   ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด   และรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด          
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เทศบาลต าบลตลาดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง  ดังกล่าว 
 

 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลตลาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  

2564    ณ     ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลตลาด จะพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมมากที่สุด โดยวิธีการประเมินสมรรถนะที่

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามท่ีเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ดังนี้ 
8.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
หลักเกณฑ์การสอบแบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ 
ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม 100  คะแนน  

จ านวนข้อสอบ 50 ข้อ 
ข) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  

จ านวนข้อสอบ 50 ข้อ 
ค) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  
พนักงานจ้างทั่วไป  

  หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะแบ่งออกเป็น  2  ภาค  คือ      
(1) สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะพนักงานดับเพลิง)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยการทดสอบ

ความรู้ความสามารถ   ความช านาญ  และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  ที่ผู้เข้ารับการเลือกสรรควรรู้  ดังนี้ 
การประเมินความรู้ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย 
การประเมินทักษะ  ความสมบูรณ์  ความแข็งแรงและความพร้อมของร่างกาย โดยใช้เกณฑ์จับเวลา 
- วิ่ง 1  กิโลเมตร  
- ดันพื้น  30  ครั้ง 
(2) สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการ

ท างาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที  วาจา                  
การแต่งกาย  มนุษยสัมพันธ์  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย  

- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
- คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมะสมต่อการปฏิบัติงาน      
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      

/9.  วัน เวลา................   
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 9.  วัน เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
      เทศบาลต าบลตลาด  ก าหนดการทดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมทีักษะในการปฏิบัติงาน  ในวันที ่ 26  พฤศจิกายน  2564   ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด  ดังนี้ 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. สอบข้อเขียน    เวลา  09.30 – 11.30 น. 
2. สอบสัมภาษณ์   เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

  พนักงานจ้างท่ัวไป 
       1. สอบสัมภาษณ์   เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป 

     2. สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะพนักงานดับเพลิง)    
           เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป็นล าดับแรก 
 

 11. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
       เทศบาลต าบลตลาด  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2564                
ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด   โดยเรียงคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                การข้ึนบัญชี  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้  ซึ่งผ่านเกณฑ์ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการ
คัดเลือก  แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวฯ  ที่เทศบาลต าบลตลาดเปิดรับสมัครคัดเลือกอีกและได้ขึ้นบัญชี              
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

 12. การท าสัญญาและเงื่อนไขการจ้าง 
               เทศบาลต าบลตลาด  จะพิจารณาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับบัญชีรายชื่อในข้อ  11  ภายหลัง
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.)  ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    4    เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 
 
 
             
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (นายธูป   รอดจอหอ)                      
         นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
 
 
 
 
 



                                                    เอกสารหมายเลข  1 

 
ภาคผนวก  ก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลตลาด 
....................................... 

 

 (1)  รหัสต าแหน่ง 01 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ)  
 

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน

การจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพวิเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท/เดือน  (ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,785.-บาท) 

รวม  13,285.- บาท  
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน  3  ปี ทั้งนี้การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศการใช้แผนอัตราก าลัง 3  ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)    
 

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

 
                                                   
 
 
 



  เอกสารหมายเลข  1 

 
ภาคผนวก  ก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลตลาด 
....................................... 

 

(2)  รหัสต าแหน่ง 02 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

 

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลังอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  
 

อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท/เดือน  (ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,785.-บาท) 

รวม  13,285.- บาท  
 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน  3  ปี  ทั้งนี้การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามประกาศการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 - 2566)    
 

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

 
 
 



 
 

                                                    เอกสารหมายเลข  1 

 
ภาคผนวก  ก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลตลาด 
....................................... 

 
(3)  รหัสต าแหน่ง 03 ประเภท ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 

 

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    พนักงานดับเพลิง 
 

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจ ารถบรรทุกน้ า

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. เพศชาย  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความสามรถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้เรื่องเครื่องดับเพลิงและน้ ายา          

เคมีต่าง ๆ หรือ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ

ทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
 

3. อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน  (ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,000.-บาท 

รวม 10,000.-บาท   
 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    เอกสารหมายเลข  1 

 
ภาคผนวก  ก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลตลาด 
....................................... 

 
(4)  รหัสต าแหน่ง 04 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง    ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลและการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  หรืองาน อ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
๒. ปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ีและ  
๓. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

3. อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน  (ค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,000.-บาท 

รวม 10,000.-บาท   
 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2564 
-------------------------------------- 

 
(หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก) 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา ภาค/วิชา หมายเหตุ 

 26 พฤศจิกายน 2564 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาค  ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป  (๑๐๐ 
คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ข้อสอบปรนัย)   
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล     
๒. วิชาภาษาไทย  
๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    - พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน     

ต าแหน่งที่ต้องสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ผู้มีคุณวุฒิ)  
๑. ผู้ช่วยเจา้พนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
๒. ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า 

26 พฤศจิกายน 2564 ๑๐.๑๕ – ๑๑.30 น. ภาค  ข.   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง           
(๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน
(ข้อสอบปรนัย) ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่ง ตามที่
ก าหนดไว้ในหน้าที่   ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่
ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

ต าแหน่งที่ต้องสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ผู้มีคุณวุฒิ)  
๑. ผู้ช่วยเจา้พนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
๒. ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

/ วัน/เดือน/ปี... 
 

 

http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/102556/1388120415.pdf
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/102556/1388120415.pdf
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/102556/1388120711.pdf
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/102556/1388120711.pdf


-๒- 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา ภาค/วิชา หมายเหตุ 
 

 26 พฤศจิกายน 2564 
 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบปฏิบัติ)        
          ทดสอบภาคปฏิบัติโดยทดสอบสมรรถภาพดา้นร่างกาย 
ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของวิทยาลยัป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย (ตามเอกสารแนบทา้ย) 

ต าแหน่งต้องสอบ  
พนักงานจ้างทั่วไป  
๑. พนักงานดับเพลิง 
 

 26 พฤศจิกายน 2564 ๑๓.3๐ น. 
 เป็นต้นไป 

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
         ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล        
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พตติกรรม         
ที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้ เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์             
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงที วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบ
ปฏิภาณ การกล้าแสดงออก และบุคลิกภาพอ่ืนๆ เป็นต้น และ
ทดสอบภาคปฏิบัติส าหรับต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
และพนักงานดับเพลิง  

ทุกต าแหน่งต้องสอบ 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ)  
๑. ผู้ช่วยเจา้พนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
๒. ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป  
1. พนักงานดับเพลิง 
2. ลูกมือช่างแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


