
  

 

 

 

    ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
      เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ างเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
………………………………………………….. 

 

  ด�วยเทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค$
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป*นพนักงานจ�างเทศบาลตําบลปรุใหญ� อาศัยอํานาจตาม
ความมาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกองกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.)  
เร่ือง  หลักเกณฑ$ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  หมวด ๔ เร่ืองการสรรหาและ
การเลือกสรร ข�อ ๑๘ และ๑๙  เทศบาลตําบลปรุใหญ� จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเป*นพนักงานจ�าง ประจําป;งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตําแหน�งที่รับสมัครพนักงานจ าง  
 

      ๑.๑  พนักงานจ างทั่วไป       จํานวน  ๑  ตําแหน�ง  ๒  อัตรา  
สังกัดสํานักปลัด 
- ตําแหน�งคนงานท่ัวไป  จํานวน    ๒   อัตรา        
  อัตราค�าจ�าง ๙,๐๐๐.-บาท/เดือน ตามท่ีรัฐบาลกําหนด  

 

 ๒.  คุณสมบัติของผู มีสิทธิ์สมัครสอบ 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรที่จะได�รับการจ�างเป*นพนักงานจ�างตามภารกิจและ
พนักงานจ�างทั่วไป จะต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป;  และไม�เกิน ๖๐ ป; เว�นแต�พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญ 
(๓) ไม�เป*นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม�เป*นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�  ไร�ความสามารถหรือจิตฟIJน

เฟKอนไม�สมประกอบ หรือเป*นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป*นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น 
สําหรับพนักงานเทศบาล 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะปรากฏอาการเป*นที่รังเกียจแก�สังคม 
ข. โรควัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท�าช�างในระยะปรากฏอาการเป*นที่รังเกียจแก�สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
จ. โรคพิษสุราเร้ือรัง 

 

(๕) ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
(๗) ไม�เป*นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา  เว�นแต�เป*นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                                                   ........./ไม�เป*นผู�เคยถูกลงโทษ 



               -๒- 
 

(๘) ไม�เป*นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไม�เป*นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 

 

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  
  ผู�สมัครตําแหน�งใดจะต�องเป*นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งน้ัน(ตามภาคผนวก ก.
แนบท�าย) 
 ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
                  ผู�ประสงค$จะสมัครสอบแข�งขันให�ขอใบสมัครและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองระหว�าง วันที่ ๑๓  
มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ในวันเวลาราชการ (เว�นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ$) โดยไม�เสีย
ค�าธรรมเนียมในการรับสมัคร หรือสอบถามทางโทรศัพท$หมายเลข  ๐๔๔-๒๑๓-๒๖๒  ต�อ ๑๒  โทรสาร  
๐๔๔-๓๕๒-๘๒๘  สําหรับภิกษุสามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  ไม�มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก 
   

 ๔.  เอกสารหลักฐานที่ใช ในการรับสมัคร 
      ผู�ประสงค$จะสมัคร ต�องย่ืนใบสมัครด�วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องและ
ครบถ�วน ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต องทุกฉบับ  มาย่ืนในวันสมัครดังต�อไปนี้ 
       ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน             จํานวน   ๒   ฉบับ 
       ๒. สําเนาทะเบียนบ�าน              จํานวน   ๒   ฉบับ 
       ๓.สําเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ซ่ึงแสดงว�าเป*นผู� มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครโดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ
ก�อนวันปRดรับสมัคร ๑ วัน                จํานวน   ๒    ฉบับ 
                ๔. รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว ถ�ายไม�เกิน  ๖  เดือน   

                 จํานวน   ๔     รูป 
๕. ใบรับรองแพทย$   ท่ีแสดงว�าไม�เป*นโรคต�องห�ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ�างซ่ึงออกให�  

ไม�เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร 
๖. ใบผ�านงาน (ถ�ามี) 
๗. หลักฐานอ่ืนๆ  เช�น  ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล  ทะเบียนสมรส 

                                           
 ๕.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู สมัครสอบ 
      ๕.๑  ผู�สมัครสอบจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป*นผู�มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งที่สมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ และจะต�องกรอก
รายละเอียดต�าง ๆ ในใบสมัครพร�อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด ในกรณีที่
มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือย่ืนไม�ครบถ�วน จะถือว�าเป*นผู�ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช�สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
      ๕.๒  หากตรวจสอบภายหลังพบว�า ผู�สอบแข�งขันได�รายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามที่
กําหนดคณะกรรมการสอบแข�งขัน จะถือว�าเป*นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม�มีสิทธิได�รับการ
บรรจุแต�งต้ังให�เป*นพนักงานจ�าง 
 
 

                                 ......./๖.  หลักเกณฑ$และวิธีการ 
 



                -๓- 
 
 

 ๖.  หลักเกณฑ9และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป*นพนักงานจ�างพนักงานจ�าง
ทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานโดยการประเมินสมรรถนะของผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่จําเป*นต�องใช�
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ประกอบด�วยความรู�ความสามารถ 
หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต�างๆ ท่ีจําเป*นหรือเหมาะสมต�อการปฏิบัติงาน 

 ๗.  เกณฑ9การตัดสิน 
      การตัดสินว�าผู�ใดเป*นผู�สอบแข�งขันได�ให�ถือเกณฑ$ว�า ต�องเป*นผู�สอบได�คะแนนรวมไม�ต่ํากว�าร�อย
ละ ๖๐   โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป*นลําดับแรก 

 ๘.  การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบแข�งขัน  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
      ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบแข�งขันในวันที่  ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ�   

 ๙.  กําหนดวัน เวลา สอบสมรรถนะ 
      เทศบาลตําบลปรุใหญ�  กําหนดการสัมภาษณ$  วันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห�องประชุมเทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  

 ๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      เทศบาลตําบลปรุใหญ�  จะประกาศผลสอบ วันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ�  เวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยกําหนดให�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ให�เรียงลําดับที่จากผู�สอบแข�งขันได�
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันไว�ไม�เกิน ๑ ป; นับแต�วัน
ประกาศข้ึนบัญชี แต�ถ�ามีการสอบแข�งขันอย�างเดียวกันอีกและได�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�ว บัญชีการ
สอบแข�งขันได�คร้ังก�อนเป*นอันยกเลิก เว�นแต�ในกรณีที่ได�มีการเรียกตัวผู�สอบแข�งขันได�ผู�ใด ให�มารายงานตัว
เพ่ือรับการบรรจุไปแล�วก�อนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�จะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุและต�อมาบัญชีได�
ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก�อนมีประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม� ให�ถือว�าผู�น้ันมีสิทธิได�รับการ
บรรจุแต�งต้ัง  แต�ทั้งน้ีต�องไม�เกิน  ๓๐ วัน  นับแต�วันถัดจากวันที่บัญชีผู�สอบแข�งขันได�น้ันมีอายุครบตามที่
ประกาศ หรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม� แล�วแต�กรณี 
     ท้ังนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว�าผู�สอบคัดเลือกได�เป*นผู�ขาดคุณสมบัติไม�ตรงตามท่ีกําหนด   
เทศบาลตําบลปรุใหญ� อาจถอนรายชื่อผู�น้ันออกจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรได� และขอสงวนสิทธิใน
การจัดจ�างเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก.ท. จังหวัดนครราชสีมาแล�ว
เท�าน้ัน 
 

 ๑๑. การบรรจุแต�งต้ัง 
       เทศบาลตําบลปรุใหญ� จะพิจารณาจ�างผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรภายหลังจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาได�มีมติให�ความเห็นชอบแล�ว 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
     
 

 
               

                  (นายสุรศักด์ิ  ประสงค$หิงษ$) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

 



 

  ภาคผนวก  ก    

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
    แนบท ายประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ�  

  เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรบคุคล  เป�นพนักงานจ างเทศบาลปรุใหญ� 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
............................................ 

ประเภทพนักงานจ างทั่วไป 
ตําแหน�ง         คนงานท่ัวไป จํานวน  ๒  อัตรา 

หน าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน�าท่ีที่ต�องใช�แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง     มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าที่ 

อัตราค�าตอบแทนพนักงานจ างทั่วไป    อัตราค�าจ�าง ๙,๐๐๐.-บาท/เดือน ตามท่ีรัฐบาลกําหนด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


