
 
 
 
 
 

   
  ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

      เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ างเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๑ 
  ………………………………………………….. 

 

  ด�วยเทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค$จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป*นพนักงานจ�างเทศบาลตําบลปรุใหญ� อาศัยอํานาจตามความ
มาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.)         
เร่ือง  หลักเกณฑ$ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  หมวด ๔ เรื่องการสรรหาและการ
เลือกสรร ข�อ ๑๘ และ๑๙  เทศบาลตําบลปรุใหญ� จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป*น
พนักงานจ�าง ประจําป;งบประมาณ ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. ตําแหน�งที่รับสมัคร   
พนักงานจ างทั่วไป 
-กองคลัง   ตําแหน�ง คนงานทั่วไป          จํานวน  ๕  อัตรา 
-กองช�าง   ตําแหน�ง คนงานทั่วไป          จํานวน  ๑  อัตรา 
-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม ตําแหน�ง คนงานทั่วไป          จํานวน  ๓  อัตรา 
    ตําแหน�ง พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา(รถขยะ)     จํานวน  ๑  อัตรา 
-กองการศึกษา                      ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป          จํานวน  ๑  อัตรา 
 
 

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

๒. คุณสมบัติของผู มีสิทธิ์สมัครสอบ 
 

 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรท่ีจะได�รับการจ�างทั่วไป จะต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๑๘ ป;  และไม�เกิน ๖๐ ป; เว�นแต�พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญ 
(๓) ไม�เป*นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม�เป*นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถหรือจิตฟKLนเฟMอนไม�สมประกอบ   
หรือเป*นโรคตามที่กําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคที่เป*นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับพนักงานเทศบาล 
ดังนี้ 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะปรากฏอาการเป*นที่รังเกียจแก�สังคม 
ข. โรควัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท�าช�างในระยะปรากฏอาการเป*นที่รังเกียจแก�สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
จ. โรคพิษสุราเร้ือรัง 



      -๒- 
 

(๕) ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน                                                 
(๗) ไม�เป*นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว�นแต�เป*นโทษ   

สําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม�เป*นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม�เป*นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   

หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  
 ผู�สมัครตําแหน�งใดจะต�องเป*นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น(ตามภาคผนวก ก.แนบท�าย)  
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผู�ประสงค$จะสมัครสอบแข�งขันให�ขอใบสมัครและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองระหว�าง วันท่ี ๘ ตุลาคม       
๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ�(แห�งใหม�) อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ (เว�นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ$) โดยไม�เสียค�าธรรมเนียมในการ
รับสมัคร หรือสอบถามทางโทรศัพท$หมายเลข ๐๔๔-๓๐๐-๔๖๖ โทรสาร ๐๔๔-๓๐๐-๔๖๖ สําหรับภิกษุ
สามเณร นักพรต หรือนักบวช  ไม�มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก  
 

๔. เอกสารหลักฐานที่ใช ในการรับสมัคร 
 ผู�ประสงค$จะสมัคร ต�องย่ืนใบสมัครด�วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องและ
ครบถ�วน ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ  มาย่ืนในวันสมัครดังต�อไปนี้ 
 ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                             จํานวน   ๒   ฉบับ 
 ๒.สําเนาทะเบียนบ�าน                              จํานวน   ๒   ฉบับ 
 ๓.สําเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ซ่ึงแสดงว�าเป*นผู�มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งที่สมัครโดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได� รับอนุมัติจากผู� มีอํานาจอนุมัติก�อนวันปRด              
รับสมัคร ๑ วัน                               จํานวน  ๒   ฉบับ 
 ๔.รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน จํานวน  ๔   รูป 
 ๕.ใบรับรองแพทย$ที่แสดงว�าไม�เป*นโรคต�องห�ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ�างซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๑ 
เดือน นับถึงวันรับสมัคร                      จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.ใบผ�านงาน (ถ�ามี) 
 ๗.สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต$(ชนิดท่ีสอง ใบอนุญาตเป*นผู�ขับรถสําหรับรถที่มีนํ้าหนักรถและนํ้าหนัก
บรรทุกรวมเกินกว�าสามพันห�าร�อยกิโลกรัมที่มิได�ใช�ขนส�งผู�โดยสารหรือสําหรับรถขนส�งผู�โดยสารเกินย่ีสิบคน   
ตามพระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ สําหรับผู�สมัครตําแหน�งพนักงานขับรถเคร่ืองจักรขนาดเบา  
(รถขยะ)   
 ๘.หลักฐานอ่ืนๆ  เช�น  ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล  ทะเบียนสมรส  

                                       

๕. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู สมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู�สมัครสอบจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป*นผู�มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต�องกรอกรายละเอียด
ต�าง ๆ ในใบสมัครพร�อมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด ในกรณีท่ีมีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู�สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือย่ืนไม�ครบถ�วน จะถือว�าเป*นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช�สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  
 



       



 
    

 
ภาคผนวก  ก 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง แนบท ายประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ�  

  เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบคุคล เป�นพนักงานจ างเทศบาลปรุใหญ� 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คร้ังที่ ๑ 
............................................ 

ประเภทพนักงานจ างทั่วไป  

๑.สังกัดกองคลัง  

ตําแหน�ง                           คนงานท่ัวไป      จํานวน  ๕  อัตรา 

หน าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน�าที่เป*นผู�ช�วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได�/การเงินและการคลัง           
และปฏิบัติงานที่ผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง       มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี 

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

 

๒.สังกัดกองช�าง  
ตําแหน�ง                           คนงานท่ัวไป      จํานวน  ๑  อัตรา 

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

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง       มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี 

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

 

๓.สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล อม  
ตําแหน�ง                           คนงานท่ัวไป      จํานวน  ๓  อัตรา 

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

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง       มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี 

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

ตําแหน�ง                           ตําแหน�ง พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา(รถขยะ)     จํานวน  ๑  อัตรา 

หน าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน�าที่ขับรถบรรทุกขยะ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถและแก�ไข
ข�อขัดข�องเล็กๆ น�อยๆ ในการใช�รถบรรทุกขยะ และปฏิบัติหน�าท่ีที่
ผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง       มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี 

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



 

    

      -๒- 

 

๔.สังกัดกองการศึกษา  

ตําแหน�ง                           คนงานท่ัวไป     จํานวน  ๑  อัตรา 

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

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง       มีความรู�ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี 

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

 

                       ******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


