
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลขนอม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลขนอม 
************************** 

ด้วยเทศบาลต าบลขนอม มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลขนอม  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 ต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น 2 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 18 ข้อ 19 
และข้อ 20   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล   

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานกองคลัง)             จ านวน   1 อัตรา 

        -  ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานกองคลัง)    จ านวน  1  อัตรา 
2.หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  

 (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
  

       …/ (4.3) โรคเท้าช้าง 
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 (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

                                    (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค      

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
     ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
     หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาคผนวก ก  แนบท้ายประกาศนี้) 

4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลขนอม  อ าเภอ            
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต ่วันที ่15 – 23 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลา
ราชการ 

               5. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใน 
 ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมส าเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 
6 เดือน จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูป
ทุกรูป 
(2) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ชุด  
(ให้น าต้นฉบับวุฒิการศึกษา มาตรวจสอบในวันสมัครด้วย) 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์

ทหาร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย ์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆเช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ จ านวน 1 ฉบับ 

                               (ส าเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
 

…6./เงื่อนไขรับสมัคร 
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6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนด ในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาล
จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือ
ยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 

(2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้  
ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัคร จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ไม่ได 

         7.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่ง  
ในอัตรา  100  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้  
     8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  

เทศบาลต าบลขนอม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลขนอม และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกสรร ในวันที ่29 สิงหาคม 2555   ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลขนอม 

   9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลขนอม จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลขนอมก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
(1)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
(2)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
(3)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง เทศบาลต าบลขนอม จะเป็นผู้ก าหนดโดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง อาจประเมินด้วยวิธีการ
ประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้การสอบ
ข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่
อ้างอิง หรืออ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร  

10.เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลขนอมให้ถือเกณฑ์ว่าต้อง

เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีเทศบาลต าบลขนอมก าหนด โดยได้คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

…/10.วันเวลา  
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11.วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลขนอม จะด าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที ่ 3 กันยายน 2555 ตั้งแต่

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลขนอม 

12.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลขนอม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลขนอม 

13.การขึ้นบัญชี 
13.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลขนอมจะเรียงล าดับที่จาก

ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้  ผู้ที่ได้คะแนน
สอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้  
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

13.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ 
ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 

13.3 กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน 
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลต าบลขนอม พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกัน   นายกเทศมนตรีต าบลขนอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้  

   14.การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลขนอมเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   6  สิงหาคม พ.ศ.  2555 
 
 

                        (นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลขนอม 

 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลขนอม ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ  

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
1.1 ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.2ประเภทพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ   เช่น   ร่าง โต้ตอบ  บันทึก ย่อ
เรื่อง   ตรวจทานหนังสือท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง     รับ – ส่ง   ลงทะเบียน 

 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                      แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บ   และค้นหาหนังสือ   กรอบ
แบบฟอร์ม ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร   ตรวจเอกสารหลักฐาน 
และคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหาดูแล รักษาและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   ช่วยท า
บันทึกเรื่องย่อ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เก่ียวข้อง   และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขาท่ี ก.พ., ก.ค.หรือ ก.จ.
รับรอง  

   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                            1  มีความรู้ ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
                      2  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                      3  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย 
                      4  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
                      5  มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
                      6 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

1.4 ระยะการจ้าง 
- ไม่เกิน 4 ปี 
1.5 ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
-  6,050 บาท/เดือน 
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2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

1.1 ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.2ประเภทพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยพ้ืนฐานทางการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ การก ากับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ท าหน้าที่ส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆเสนอแนะและ
จัดท ารายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 
เพ่ือใช้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงประเมินผล และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่และแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการและใน
ส่วนที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการด าเนินการก่อสร้าง ศึกษา รวบรวม รายละเอียดข้อมูล  หา
มาตรฐาน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
เป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ   

วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร์  ประชาสัมพันธ์  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ   
การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

1.4 ระยะการจ้าง 
- ไม่เกิน 4 ปี 

1.5 ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
-  7,940 บาท/เดือน 


