
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการส ารวจผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 

ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
---------------------------------------- 

 

  ดว้ย เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชีย งใหม่ มีความประสงคจ์ะรับ
สมคัร บุคคล เพื่อคดัเลือก เป็นผูป้ฏิบติังานตาม โครงการส ารวจผูอ้ยูใ่นข่ายช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อด าเนินการส ารวจขอ้มูลภาคสนามผูเ้ขา้ข่ายตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและ-
ท่ีดิน   ภาษีป้าย   ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  และค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ .ศ. 2535  ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2552 – 31 มกราคม 2553) จึงประกาศ
รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นผูป้ฏิบติังานตามโครงการฯ  ดงัน้ี 

1. ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
     1. พนักงานส ารวจภาษี 
   1.  หวัหนา้ชุดส ารวจภาคสนาม     จ  านวน     4      อตัรา 
                2.  พนกังานส ารวจภาคสนาม                                  จ านวน     4      อตัรา 
     2. พนักงานส ารวจค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535       
                1.  หวัหนา้ชุดส ารวจภาคสนาม     จ  านวน      2     อตัรา 
                2.  พนกังานส ารวจภาคสนาม                                  จ านวน      2     อตัรา 
   3.  พนักงานระบบงานคอมพวิเตอร์                                  จ านวน      2     อตัรา      

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    2.1  คุณสมบัติทัว่ไป  
               1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี   
  3)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
  4)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน     
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก าหนดโรคท่ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้  
 5)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง
 6)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
 7)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผดิทางอาญา
เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
          /8) ไม่เป็นผู.้.. 
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 8)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
     2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
             1)  พนักงานส ารวจภาษี 
                   1.1)   หัวหน้าชุดส ารวจภาคสนาม           
     -  เพศชาย / หญิง 
    -  มีคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได ้ไม่ต ่ากวา่น้ีทาง
ช่างโยธา   ช่างส ารวจ  ช่างก่อสร้าง     ช่างเขียนแบบ 

                  1.2)   พนักงานส ารวจภาคสนาม 
     - เพศชาย / หญิง 
     - มีคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางช่างโยธา   
ช่างส ารวจ    ช่างก่อสร้าง    ช่างเขียนแบบ  
            2)   พนักงานส ารวจค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ 

                   2.1)   หัวหน้าชุดส ารวจภาคสนาม            
        - เพศชาย / หญิง 
      - มีคุณวฒิุการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ ต ่ากวา่น้ีทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์เนน้วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล วทิยาศาสตร์สาธารณสุข วทิยาศาสตร์อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

              2.2)   พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

            - เพศชาย / หญิง 
      - มีคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธารณสุข (พนกังานอนามยั)  หรือ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ทางน้ีทางการสาธารณสุข โภชนาการ  
หมายเหตุ    ต าแหน่งท่ี 1)  -  2)  หากมียานพาหนะ (รถจกัรยานยนต)์  เป็นของตนเอง จะไดรั้บการพิจารณา 
             เป็นพิเศษ   

          3)  พนักงานระบบงานคอมพวิเตอร์ 
        - เพศชาย / หญิง 
        - มีคุณวฒิุการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางคอมพิวเตอร์  
         

 

 

/3. ลกัษณะงาน.. 
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3. ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   3.1)  พนักงานส ารวจภาษี 
             3.1.1)   หัวหน้าชุดส ารวจ 
           ปฏิบติังานส ารวจขอ้มูลภาคสนามผูเ้ขา้ข่ายตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังาน  ใหค้  าปรึกษาแก่พนกังานส ารวจภาคสนาม  และ
งานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
             3.1.2)  พนักงานส ารวจภาคสนาม 
          ปฏิบติังานส ารวจขอ้มูลภาคสนามผูเ้ขา้ข่ายตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย ช่วยหวัหนา้ชุดติดต่อขอความร่วมมือจากเจา้ของทรัพยสิ์น สัมภาษณ์เจา้ของทรัพยสิ์น 
หรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์น หากจ าเป็นอาจขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจะท าได ้และบนัทึก
รายละเอียดลงในแบบส ารวจขอ้มูลต่างๆ ใหค้รบถว้น โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัควบคุมของหวัหนา้ชุด และ
งานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

    3.2 )   พนักงานส ารวจค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ 

                3.2.1)   หัวหน้าชุดส ารวจภาคสนาม    

               ปฏิบติังานส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ผู้เขา้ข่าย ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ตาม พ .ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ควบคุมดูแลการปฏิบติังาน  ใหค้  าปรึกษาแก่พนกังานส ารวจ และงานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
              3.2.2)   พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

       ปฏิบติังานส ารวจขอ้มูลภาคสนามผูเ้ขา้ข่ายตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตาม พ .ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535  ช่วยหวัหนา้ชุดส ารวจปฏิบติังานส ารวจ   บนัทึกรายละเอียดลงในแบบส ารวจขอ้มูลต่าง ๆ  และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

  3.3)   พนักงานระบบงานคอมพวิเตอร์ 
             ประมวลผลขอ้มูล ภาคสนามท่ีจดัเก็บได ้และ น าเขา้สู่ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   และ
งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน ามายืน่ในวนัสมัคร 
 1)  ส าเนาทะเบียนบา้น                จ านวน 1   ฉบบั 
 2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                จ านวน 1   ฉบบั 
 3)  ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล (ถา้มี)              จ านวน 1   ฉบบั 
 4)  ส าเนาหลกัฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ประกาศนียบตัร,              จ านวน 1   ฉบบั 
                  ใบ ร.บ. ท่ีระบุสาขา ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดเฉพาะต าแหน่ง)  
             /5)  ส าเนาใบ... 
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 5)  ส าเนาใบส าคญัทางทหาร (สด.9) หรือหลกัฐานแสดงวา่ไดผ้า่น              จ านวน 1   ฉบบั 
                   การตรวจเลือกทหารมาแลว้ (สด.43) หรือหลกัฐานแสดงวา่เป็นทหารกองหนุน   
 6)  รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน 3  รูป 
 

5.  วนั เวลา สถานทีรั่บสมัคร 
   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร   ขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้   ฝ่ายพฒันารายได ้กองคลงั 
เทศบาลต าบลสุเทพ  เลขท่ี  98 หมู่ท่ี 5   ถนนคนัคลองชลประทาน  ต าบลสุเทพ   อ าเภอเมืองเชียงใหม่   
จงัหวดัเชียงใหม ่   ตั้งแต่วนัที ่ 28   กนัยายน   ถึงวนัที ่ 9   ตุลาคม   2552  ในวนัและเวลาราชการ   
 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก   และวนั  เวลา  สถานทีด่ าเนินการสอบคัดเลอืก 
  วนัที่   14  ตุลาคม  2552  ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลสุเทพ  โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามใบสมคัร 
     และหลกัฐานท่ียืน่สมคัร และประกาศทาง  www.suthep.go.th  
 

7.   วนัประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  และความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง 
              วนัที ่ 22   ตุลาคม  2552   ณ  เทศบาลต าบลสุเทพ   และประกาศทาง www.suthep.go.th 
 

  8.     วนัสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)   (เฉพาะผู้ทีส่อบผ่านภาคความรู้ความสามารถ 
      ทัว่ไป  และความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง) 
             วนัที ่  26   ตุลาคม   2552     ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ  ช้ัน 3    
 

9. วนัประกาศผลการสอบคัดเลอืก       
  วนัที ่  28   ตุลาคม   2552       ณ  เทศบาลต าบลสุเทพ   และประกาศทาง www.suthep.go.th 
 

10 .  วนัเร่ิมปฏิบัติงาน      วนัท่ี   1   พฤศจิกายน   2552  –   31    มกราคม    2553    (3 เดือน) 
       

11.   เกณฑ์การตัดสิน            ผูส้มคัรท่ีจะมีสิทธิเขา้รับการสอบคดัเลือกในภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  
        (สอบสัมภาษณ์)  จะตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  และภาคความรู้ความ 

     ส ามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  โดยไดค้ะแนนในแต่ละภาคไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60   และผูท่ี้จะถือวา่เป็นผู ้  
       ผา่นการคดัเลือกได ้  จะตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละภาค ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
 

12.   วธีิการคัดเลอืก    ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกทุกต าแหน่งจะตอ้งผา่นการสอบ  ดงัน้ี 
            12.1  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยวธีิสอบขอ้เขียนแบบปรนยั 
            12.2  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง   โดยวธีิสอบขอ้เขียนแบบปรนยั 
            12.3  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
 
 
 

          /13. การข้ึน... 
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13. การขึน้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลอืก 
  เทศบาลต าบลสุเทพ  จะข้ึนบญัชีผูไ้ด้ รับการคดัเลือก  โดยเรียงล าดบัจากผู ้สมคัรท่ีสอบได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสม
กบัต าแหน่งมากกวา่  เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ ้
ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉ พาะต าแหน่งมากกวา่   เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ไดค้ะแนน
ภาคความรู้ความสามารถ ท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความสามารถทัว่ไป  เป็นผูอ้ยูใ่น
ล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเท่ากนัอีก  ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกว่ า 
และเทศบาลต าบลสุเทพ จะข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ไม่เกิน  60  วนั  นบัแต่วนัข้ึนบญัชี   
  

15.  ระยะเวลาการจ้าง และอตัราค่าจ้าง  
 เทศบาลต าบลสุเทพ จะเรียกผูผ้า่นการคดัเลือก เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี  ตามล าดบัท่ีท่ีข้ึนบญัชีผู ้

ผา่นการคดัเลือกได้  โดยเร่ิมปฏิบติังาน ตั้ งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2552  - 31 มกราคม  2553   (เวน้
วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ )  โดยจา้งเป็นราย เดือน ในอตัราค่าจา้งตามคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือก ดงัน้ี             ได้รับค่าจ้างเดือนละ 
  (1)   คุณวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)            5,760   บาท 

  (2)   คุณวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.)             6,470   บาท 
  (3)   คุณวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)             7,100   บาท 

  (4)   คุณวฒิุปริญญาตรี                7,940   บาท  
   

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   24  กนัยายน  พ.ศ. 2552 
 

 

      
 

                                   ( นายทวพีงษ ์ หินค า ) 
                                นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
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