ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
……………………………………………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จานวน 9 ตาแหน่ง 19 อัตรา โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา คือ
๑) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
2) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 7 ตาแหน่ง 16 อัตรา
๑) ตาแหน่ง นักการ
จานวน 4 อัตรา
๒) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
3) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
จานวน 1 อัตรา
4) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
จานวน 1 อัตรา
5) ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 5 อัตรา
6) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ
จานวน 1 อัตรา
7) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ มี สิ ทธิ สมั ครต้ องมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปตามข้ อ 4 ลั กษณะงานและคุ ณสมบั ติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็น
พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-2๔) ไม่เป็นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบือ้ งต้นสาหรับพนักงานเทศบาล
๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๗) ไม่เ ป็นผู้เ คยต้องรั บ โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
2.3 คุณสมบัติต้องห้าม
พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัคร ทั้งนี้ตามหนังสือสานักงาน ก.ท.
ด่วนมากที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ขอรั บ ใบสมั ค รและสมั ค รโดยตรงที่ งานการเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยอ านวยการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 - 29
มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วย
หลักฐานซึง่ ผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
4.๑ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๓ รูป
4.๒ สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.๓ สาเนาบัตรประชาชน พร้อมตัวจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่ ก.ท. กาหนด ซึ่งออกเอกสารให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ ดังนี้

-31) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๒) วัณโรคในระยะอันตราย
๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
4.5 ส าเนาภาพถ่ า ยใบประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
หรือหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถและทักษะไม่ต่ากว่า ๕ ปี ที่รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
4.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ,
ใบสาคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง
สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผูส้ มัครสอบต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งละ 50 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นหากเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี ประกาศยกเลิกการรับสมัครดังกล่าวข้างต้น
6 การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
6.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครกาหนด ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัคร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกดาเนินการทางกฎหมาย
6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
กาหนดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและขอสงวนสิทธิในการสรรหา
และเลือกสรรและทาสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลเมื องกาญจนบุ รี จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการสรรหาและเลื อกสรร
ในวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕61 ณ หน้าห้องสานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ อาคาร ๒ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

-48. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
8.๑ ความรูข้ องบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
8.2 ความสามารถหรื อทั กษะเฉพาะของบุ คคลในเรื่ องต่ างๆที่ จ าเป็ นต่ อการ
ปฏิบัติงาน
8.3 คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผูไ้ ด้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผนู้ ั้นไว้ในบัญชีผผู้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร คือ
10.1 ผู้ นั้ นได้ ขอสละสิ ท ธิ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งในต าแหน่ งที่ ผ่ านการสรรหาและ
เลือกสรร
10.2 ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานจ้ า ง
ภายในเวลา ที่ผู้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรหรือผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุแต่งตัง้ กาหนด
10.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
10.4 ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
11. การบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละ
ตาแหน่ง ตามตาแหน่งที่ว่างในประกาศการสรรหาและเลือกสรรฯ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเท่านัน้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นางเบญจวรรณ เปรมประยูร)
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ตามประกาศลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมื อดับเพลิง
และน้ายาเคมีต่าง ๆ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าที่เป็นพนักงานประจารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุกน้า
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้าหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิ บัติงานตามที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมาย
2) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ มาไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง
การทางานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้างซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
และจะต้องได้รับอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกาหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2)
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ
ใช้รถยนต์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ ข.
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ตามประกาศลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
พนักงานจ้างทัว่ ไป
1) ตาแหน่ง นักการ จานวน 3 อัตรา
อัตราว่าง 3 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูข้ ั้นต่า ม.ศ. 3 – ม. 3
หรือเทียบเท่า
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสานักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นใด ซึ่งมิใช่งาน
เกี่ยวกับหนังสือหรือวิชาชีพ หรือปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
2) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
อัตราว่าง 3 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุก
น้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้าหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมาย

3) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 – ม. 3 หรือเทียบเท่า
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ดูแลการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยร่วมกับตารวจท้องที่
เก็บ - ยก สิ่งของที่ตงั้ วางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
4) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรูอ้ ่านออกเขียนได้ และมีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงทั่วไป เก็บค่าธรรมเนียมรถประจาทาง บันทึกเวลาเข้า-ออก สถานี
ขนส่ง ออกตั๋วค่าบริการสถานีขนส่งสาหรับโดยสารประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด อานวยความ
สะดวกผูโ้ ดยสาร เช่น บอกเส้นทางการเดินรถ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ตาแหน่ง คนงาน จานวน 5 อัตรา
อัตราว่าง 5 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ประจารถขยะที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนตลอดจนนาขยะมูล
ฝอยไปยังที่ทาลาย หรือประจารถดูดสิ่งปฏิกูลโดยให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

6) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบารุง รักษา ติดตั้ง เกี่ยวกับฝาท่อระบายน้า หรืองานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมบารุง รัก ษา ติดตั้ง ปรับ ตรวจ แก้ไข เกี่ยวกั บระบบไฟฟ้าและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย

