ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลบางเลน
ประจำปีงบประมาณ 2564
--------------------------------ด้วยเทศบาลตำบลบางเลน จะดำเนินการรับ สมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2564 –
2566 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล
บางเลน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 28
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกั บพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 29 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (ผูม้ ีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
๒.คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผูส้ มัครสรรหาและเลือกสรรซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทสบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติ ดต่ อหรื อในระยะที่ป รากฏอาการเป็ นที ่รั งเกี ย จ
แก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
/(ง) โรคติดยา......

-2(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ
อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาจ้าง
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกา หรือ
สาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ
สาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฎิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่ครุสภาออกให้เพื่อปฎิบัติหน้าที่สอน
3.2 อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่า
ครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
/สิทธิประโยชน์......

-3สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3.3 ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่
เวลา 08.30 นาฬิกา – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางเลน (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) ห้ามรองเท้าแตะ
5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิว้
จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และผู้สมัครให้เขียนชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย)
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรองว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
เทศบาล
5.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ภาษาไทย ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2564) จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาปริญญาบัตร สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตรที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2564) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือขั้น
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวัน เปิดรับสมัคร คือวันที่
30 มิถุนายน 2564
5.7 สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ ส.ด. ๙ และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณี
ผูส้ มัครคัดเลือกเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
5.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณี
ชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัตรไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
/5.9 ผูค้ ้ำประกัน........

-45.9 ผู้ค้ำประกัน (ต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญงาน หรือระดับปฎิบั ติการขึ้นไป)
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของคนค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
5.10 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูร้ ับรอง (หนังสือรับรองบุคคล)
จำนวน 1 ฉบับ
5.11 พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าห้อง
สอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
(ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาด้วยตนเองทุกฉบับ)

6. เงื่อนไขในการสมัคร
6.1 การสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศนี้ถื่อว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัตรและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุก
ประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
6.2 ผูส้ มัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัคร
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครเลือกนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นนั้ ตั้งแต่ตน้
6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในอัตรา 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เทศบาลตำบลบางเลน จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิรับผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบางเลน (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน) หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2147 1700 ถึง 2 และสอบในวันศุกร์ท่ี 9 กรกฏาคม
2564 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลบางเลน จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงววันที่ 9 กรกฏาคม
2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
/8.1 พนักงาน.......

-58.1 พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ใช้วธิ ีการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ กำหนดคะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
8.1 ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนนเต็ม
100
คะแนน)

8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน)

8.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 100 คะแนน)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการเลือกสรรและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ดังนี้
9.1 ผู ้ ผ ่ า นการเลื อ กสรรและเลื อ กสรรต้ องเป็น ผู ้ ส อบได้ คะแนนในการสรรหาและ
เลือกสรรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9.2 ผูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรร
เทศบาลตำบลบางเลน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จะเรียงลำดับที่จากผูท้ ี่ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 และ
กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ถ้ามี การสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่ง
เดียวกันนี้อกี และได้ขึน้ บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผไู้ ด้รับการสรรหาและเลือกสรรนี้
เป็นอันยกเลิก
อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาให้ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการ
สอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชาที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะรายที่เกิดการ
ทุจริต หรือส่งไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรอีกและไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลบางเลนอีกต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายวรพจน์ พวงแย้ม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1. ชื่อ

. ชื่อสกุล

2. สัญชาติ

.ศาสนา

อายุ

.

. เกิดวันที่

เดือน

. ปี

3. ตำบลที่เกิด

พ.ศ.
จังหวัด

. หมู่ที่

ตำบล

.ตรอก/ซอย

อำเภอ

5. สถานภาพทางครอบครัว (

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

. เดือน (นับถึงวันทีส่ มัคร)
อำเภอ

4. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่

.

ถนน
จังหวัด

) โสด (

.
.

โทรศัพท์

) สมรส ( ) หม้าย (

.

) แยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่าขาดตามกฎหมาย

6. ชื่อคู่สมรส

สัญชาติ

ศาสนา

อาชีพ

.

7. ชื่อบิดา

สัญชาติ

ศาสนา

อาชีพ

.

8. ชื่อมารดา

สัญชาติ

ศาสนา

อาชีพ

.

9. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

สาขา/วิชาเอก

.

จากสถานการศึกษา

.

10. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ

.

11. รูภ้ าษาต่างประเทศภาษาใด เพียงใด

.

12. ได้เคยทำงานในตำแหน่ง
เทศบาล

สถานที่ทำงาน
เมือ่ วันที่

และออกงานหรือ

เหตุที่ออกจากงาน

.
13. ขณะนีม้ ีอาชีพ

สถานที่ทำงาน

14. ขอสมัครเข้าทำงานที่เทศบาลตำบลบางเลน ในตำแหน่ง
สังกัด

.

ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก

.

กองการศึกษา เทสบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

.

ประเภพพนักงานจ้างทีส่ มัครสรรหาและเลือกสรร
( ) พนักงานจ้างตามภารกิจ และได้ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจำนวนเงิน

100.-

บาท

ข้าพเจ้าขอปฎิญาณ และให้คำรับรองโดยสัตย์จริงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติของพนักงานจ้าง
ครบถ้วนตามที่ได้ ระบุไว้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และประกาศเทศบาลตำบล
บางเลน
ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้ความที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผูส้ มัคร
(...........................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ......................................................

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
****************************************************
1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เ กิน
6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 3 รูป และให้ผสู้ มัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้ งต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
5. สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผูม้ ีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
6. สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 และ สด.8 (กรณีผู้สมัครสรรหาและเลือกสรร
เป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการทำงาน กรณียื่นสมัครใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูม้ ีทักษะ) จำนวน
1 ฉบับ

** สำเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ**

