
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 

 

  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 (๓) และข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ จ าเป็น 
ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖4 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในต า แหน่ง 
นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ 
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกกรณีที่ มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
พนักงานเทศบาล ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 
ให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ดังต่อไปนี้    

 1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
    - ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
    - ต าแหน่ง เภสัชกร  ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
    - ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 

2. อัตรำเงินเดือนที่ได้รับ  
- ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนข้ัน  17,570  บาท 
- ต าแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ   

ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตร  5  ปี อัตราเงินเดือนข้ัน  15,840  บาท 
ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตร  6  ปี อัตราเงินเดือนข้ัน  17,570  บาท 

- ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนข้ัน  15,060  บาท 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภำคผนวก ก) 

4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ าม  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น,  
ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 

 
-/(1) มีสัญชาติไทย ... 
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(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   

               (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ   

   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (5) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ดังนี้ 
   (ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   (ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามมาตรฐานทั่ วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน  

  (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๘)  ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

                          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

      (11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                          (12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม 
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  

                   (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น  

          (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ  

        ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 
-/4.2 คุณสมบัติ ... 
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4.2. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
(1) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง 

ว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบก่อนหรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ งนายสัตวแพทย์ปฏิบั ติการ เภสัชกรปฏิบัติ การ และ 
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ (ภำคผนวก ก) 

(2) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณวุฒิตาม (1) แล้ว 
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา 

(3) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “เภสัชกรปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณวุฒิตาม (1) แล้ว 
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

(4) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณวุฒิตาม (1) แล้ว 
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดจากสภากายภาพบ าบัด 

5. กำรรับสมัครคัดเลือก และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
5.1 วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง 
ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่ำงวันที่ 4 – 10 มกรำคม 2565 ในวันและเวลำรำชกำร สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  0 3818 4555 ต่อ 3 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.bansuan.go.th  
โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท ในวันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

5.2 เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่

รับสมัครพร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบสมัครคัดเลือก (ภำคผนวก ข) จ านวน  1  ฉบับ 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

(ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)       
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ  
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ  
(5) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่จะคัดเลือก ซึ่ งจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ 
ปิดรับสมัคร จ านวน  1  ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

(6) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ต้องไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

(7) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึง 
วันยื่นใบสมัคร จ านวน 1 ฉบับ  

 
-/(8) แบบแสดง ... 
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  (8) แบบแสดงผลงานและวิสัยทัศน์ (ประสบการณ์ในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกและ
แผนงานหรือโครงการที่คาดว่าจะด าเนินการให้กับเทศบาลในอนาคต) (ภำคผนวก ง) แบบแสดงผลงานและ
วิสัยทัศน์ ให้ส่งพร้อมใบสมัครในวันสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) จ านวน  6  ชุด 

  (9) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น 
  (10) ผู้สมัครเพศชายต้องน าส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) หรือ

หลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ (สด.8) จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
  (11) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการและประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องน าหนังสือรับรอง 

จากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ภำคผนวก ค) หากผู้สมัครรายใดไม่น าหนังสืออนุญาต
ดังกล่าวมาพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
เทศบาลเมืองบ้านสวน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ

ในวันที่ 14 มกรำคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านสวน และทางเว็บไซต์เทศบาลเมือง
บ้านสวน www.bansuan.go.th  

7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  

(รายละเอียดปรากฏตามภำคผนวก จ) 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการพิจารณาในด้าน

สมรรถนะหลัก การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

9. กรณีที่มีกำรทุจริต 
    ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

ในการคัดเลือก ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รายงานให้หน่วยด าเนินการคัดเลือกทราบ เพ่ือพิจารณาว่าสมควร
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นตามแต่จะเห็นสมควร ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อในทางทุจริต 
ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

    กรณีหน่วยด าเนินการคัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาลมีอ านาจในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  

10. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนคัดเลือกตำมล ำดับที่ 
เทศบาลเมืองบ้านสวน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายใน 7 วันท าการ หลังจาก 

วันคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
บ้านสวน และทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองบ้านสวน www.bansuan.go.th โดยเรียงล าดับคะแนนจากสูงสุด 
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน การพิจารณาว่าจะให้ผู้ใดอยู่ในล าดับที่สูง
กว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผล แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ คือ 

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลภายในเวลา 

ที่ผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียนหนังสือ  
แจ้งให้มารายงานตัว 
      3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามก าหนดระยะเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 

-/4. ผู้นั้น... 
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      4. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ทุกบัญชีในการคัดเลือกครั้งเดียวกัน 
      5. ได้มีการคัดเลือกต าแหน่งดังกล่าว ที่ เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับสมัครคัดเลือกนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
เทศบาลเมืองบ้านสวนจะออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ  

ให้บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีแล้ว 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

       (นายวิชิต ชิตวิเศษ) 
                           นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก



























ภาคผนวก ข 
 

เลขประจาํตัวสอบ.............................. 
 

 

แบบใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 

 
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบานสวน 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................................................ 
สัญชาติ............................เกิดวันท่ี..........เดือน........................พ.ศ..................อายุ.................ป..............เดือน   
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน...............................................................ออกให ณ อําเภอ..........................
จังหวัด.............................................วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ......................เปนผู 

   ไดรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสาขาวิชา 
ท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) กําหนดเพ่ือศึกษาวิชา 
ในประเทศหรือตางประเทศ โดยไดรับวุฒิ...........................................................ซ่ึงไดรับวุฒิการศึกษาดังกลาวจาก
สถานศึกษา.................................................................ประเทศ........................................วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ.................. 

       สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) กําหนดใหเทศบาลจัดใหมีการศึกษาข้ึน เพ่ือเขารับราชการในเทศบาลนั้น โดยเฉพาะ 
ได รับวุฒิ ..........................................................................ซ่ึ งได รับวุฒิ การศึกษาดั งกล าวจากสถานศึกษา
..................................................................................วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................. 

  สํ าเร็ จการศึกษาในวุฒิ ท่ี  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กํ าหนดให คั ดเลื อกบรรจุ ได  คื อ วุฒิ
....................................... ................................................ซ่ึ งได รับวุฒิ การศึกษาดั งกล าวจากสถานศึกษา
...........................................................................วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.............. 

  เคยสอบแขงขันไดในตําแหนง.......................................................................................ตามประกาศ 
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดของ....................................................................................ลงวันท่ี...........เดือน.........................
พ.ศ.................และถึงลําดับ ท่ี ท่ีจะไดรับการบรรจุ เขารับราชการแลว แต ไมสามารถไปรับการบรรจุได  
เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการ
สอบแขงขันตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ขอสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการเปน
...............................................(ขาราชการ อบจ./พนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตาํบล)...........................................
ในตําแหนง.............................................................ของ.............................................................. 

และขอแจงขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

สถานท่ีเกิด จังหวัด....................................ภูมิลําเนา.....................................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี.................หมูท่ี...............
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย....................e-mail address……....................................................... 
โทรศัพท......................................................โทรศัพทมือถือ....................................................... 
อาชีพ ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง ตําแหนง............................................... 
e-mail address……............................................โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ............................. 
 

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว 
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สถานภาพสมรส     โสด  สมรส  หมาย  หยา 

ชื่อสามี/ภรรยา............................................................สัญชาติ...............................อาชีพ........................................... 

ชือ่บิดา........................................................................สัญชาติ...............................อาชีพ........................................... 

ชือ่มารดา....................................................................สัญชาติ...............................อาชีพ........................................... 

2. ประวัติการศึกษา 
(กรอกทุกวุฒิท่ีไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิท่ีใชสมัครคัดเลือกมาพรอมใบสมัคร) 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)..........................................................................เลขท่ี..................................... 
วันออกใบอนุญาต  ครั้งท่ี 1 วันท่ี....................................................หมดอายุวันท่ี...................................................... 

วันออกใบอนุญาต  ครั้งท่ี 2 วันท่ี....................................................ถึงปจจุบัน........................................................... 

4. ประวัติการทํางาน 

5. ความรูความสามารถพิเศษ 
......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

วุฒิท่ีไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉล่ีย 
ตลอดหลักสูตร 

ช่ือสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ตั้งแต 
พ.ศ. - พ.ศ. 

     
     

     

     
     

สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 
เงินเดือนสุดทาย 

กอนออก 
ระยะเวลา 

ตั้งแต.............ถึง............. 
เหตุท่ีออก 
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6. หลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกท่ีผูสมัครลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมใบสมัคร ดังนี้ 
(    ) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว      จํานวน 3 รูป 

           (ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ีสมัคร)  
    (    ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน         จํานวน 1 ฉบับ 
    (    ) สําเนาทะเบียนบาน          จํานวน 1 ฉบับ 
    (    ) สําเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ท่ีแสดงวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
           ท่ีจะคัดเลือก โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใน 
           วันท่ีปดรับสมัคร                     จํานวน 1 ชุด 
    (    ) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ            จํานวน 1 ฉบับ 
    (    ) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนทหาร (สด. 9) หรือหลักฐานผานเกณฑทหาร 
           (สด.43) หรือ (สด.8)           จํานวน 1 ฉบับ 
    (    ) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซ่ึงออกไวไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ            
    (    ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาอนุญาตใหสมัครเขารับการคัดเลือก  
            (กรณีผูสมัครท่ีเปนขาราชการ)                จํานวน 1 ฉบับ            
    (    ) อ่ืนๆ (ถามี) โปรดระบุ........................................................................................................     จํานวน 1 ฉบับ 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ และขาพเจาเปนผูท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศรับสมัคร ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบวาขาพเจาปดบัง
ขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ
ไดรับการเขารับการคัดเลือกในครั้งนี้ และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 

   

 
              (ลงชื่อ)  ............................................................  ผูสมัคร 

                                                                      (.............................................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 
   

เฉพาะเจาหนาท่ี 
ไดตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
การสมัครแลว 
(   ) ครบถวน 
(   ) ไมครบถวน 
       ............................................... 
       ............................................... 
       ............................................... 
 
ลงชื่อ............................................... 

   (...................................................) 
ตําแหนง.......................................... 
               เจาหนาที่รับสมัคร 
วันที่ เดือน ป ................................. 

ไดรับเงินคาสมัคร 
จํานวน 200.- บาท แลว 
ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่ ............................................... 
เลขที่ ............................................... 
ลงวันที่ ............................................ 
 
 

ลงชื่อ............................................... 

   (...................................................) 
ตําแหนง.......................................... 
                    ผูรับเงิน 
วันที่ เดือน ป ................................. 

คณ ะกรรมการตรวจสอบ คุณ สมบั ติ ได
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครแลว 
(   ) คุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
(   ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
       .................................................... 
       .................................................... 
       .................................................... 
 
  ลงชื่อ.................................................... 

      (.......................................................) 
  ตําแหนง................................................ 
               ประธานกรรมการฯ 
วันที่ เดือน ป ................................. 

 



 

ภาคผนวก ค 
 

 

 

 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาอนุญาตใหสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
เพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 

 

  ขาพเจา.......................................................................................ตาํแหนง....................................... 

อําเภอ...........................................จงัหวัด.....................................อนุญาตให............................................................. 

ตําแหนง....................................................ระดับ...........................................สงักัด..................................................... 

สมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศเทศบาลเมืองบานสวน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 
 

ท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคล เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนง........................ 

..........................................ระดับ....................................... ของเทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได 
 
 

(ลงชื่อ)  ......................................................................... 

                                                             (.............................................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 

 



ภาคผนวก ง 

 

แบบแสดงผลงานและวิสัยทัศน 

ประกอบการพิจารณาการคดัเลือกบุคคลกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบานสวน 

ตําแหนง................................................................................ 

ชื่อ-สกุล ผูสมัคร.................................................................................................................................................... 

1. แบบแสดงผลงาน (ท่ีผานมา) 
 

ผลงาน 
เม่ือดํารงตําแหนง 

(ชวงเวลาท่ีดําเนินการ) 

ความรูความสามารถท่ี
แสดงถึงศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการ 

ประโยชนของผลงาน
การไดรับการยอมรับ 

1. (ช่ือและสาระสําคัญของ
ผลงานโดยสรุป) 
ท้ังนี้ใหแสดงถึงกิจกรรมท่ีทํา, 
เนื้องานของงานท่ีปฏิบัติ, 
ผลผลิตและผลลัพธท่ีได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

2. (ช่ือและสาระสําคัญของ
ผลงานโดยสรุป) 
ท้ังนี้ใหแสดงถึงกิจกรรมท่ีทํา, 
เนื้องานของงานท่ีปฏิบัติ, 
ผลผลิตและผลลัพธท่ีได) 
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2. แบบแสดงวิสัยทัศน 

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานท่ีจะดําเนินการใหกับเทศบาล........................................................................ 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)  ......................................................................... 

                                                             (.............................................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 

 



ภาคผนวก จ 
 

หลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือกบุคคลกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน  
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ  

ตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และตําแหนงนักกายภาพบําบัด ระดับปฏิบัติการ 
............................................................................... 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกเพ่ือการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

1. หลักเกณฑในการคัดเลือก 
เกณฑในการคัดเลือกควรพิจารณาวา ผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรูความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก พฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะตางๆ โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารง
ตําแหนงนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ, ตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และตําแหนงนักกายภาพบําบัด
ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ (100 คะแนน) 
โดยพิจารณาจากการนําเสนอวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ความรอบรูงานในหนาท่ีและกฎหมาย 

บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ปฏิภาณไหวพริบ ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ 

 1) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก จํานวน  20  คะแนน 
      วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการเลือก ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทํา

เอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน การปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควรจะนําเสนอขอมูลตางๆ ดังนี้ 
(ก) ขอมูลสวนบุคคล 
(ข) แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
(ค) แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี 
(ง) แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับคัดเลือก 

2) ความรอบรูงานในหนาท่ี      จํานวน  15  คะแนน 
     ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

3) ความรอบรูเกี่ยวกับกฎหมาย      จํานวน  15  คะแนน 
     ความรอบรูเก่ียวกับกฎหมาย อันประกอบดวย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวย

เทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทศบาล สายงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังความรูเก่ียวกับ
เหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

4) ทัศนคติในการปฏิบัติงาน     จํานวน  25  คะแนน 

5) บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา และปฏิภาณไหวพริบ  จํานวน  25  คะแนน 

2. วิธีการคัดเลือก 
  อาจใชวิธีสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 

ของผูสมัครโดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกตองจัดทําเอกสารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ท่ีขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุด 
ท่ีกําหนดไวตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร และใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงาน 
ท่ีประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร 
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