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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
............................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดส านักปลัด     

จ านวน 1 อัตรา 
   

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
- คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ที่การทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต      

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศตามที่ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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- คุณสมบัติเฉพาะส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
ผู้มีทักษะ  ให้ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะ

เฉพาะของบุคคล  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และ
ทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย
การทดลองปฏิบัติ     

- คุณสมบัติเฉพาะส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง (คนงานทั่วไป) 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

3. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
3.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะเรียกมาท าสัญญาจ้าง

เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบได้ตามล าดับที่สอบได้ 
3.2 ผู้ที่ได้รับเลือกสรรและท าสัญญาจ้างเป็น(พนักงานจ้างทั่วไป) จะได้รับค่าตอบแทน อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และท าสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
3.3 ผู้ที่ได้รับเลือกสรรและท าสัญญาจ้างเป็น(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จะได้รับค่าตอบแทน อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4  ปี 
 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 

– 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
ผู้สมัครสอบแข่งขั้นต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมแนบเอกสาร

และหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 

เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(2) ส าเนาใบประกาศนียบัตร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(3) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียน

หย่า ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 
ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
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6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
- พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   จ านวน   50 บาท 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 100 บาท 

 
7. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านในแต่ละภาคได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สอบ และสถานที่สอบ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558   
-   สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป, ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) และ

สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
- สถานที่สอบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
- ประกาศผลสอบ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  

 
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศผลสอบ แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้ อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

2. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบการแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในต าแหน่งทีส่อบแข่งขันได้ 
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเผื่อเข้ารับการจ้างตามวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน  2558 

 
 

(นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 




