
ประกาศเทศบาลต าบลนกออก 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนกออก 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่ว ไปเ พ่ือเป็นพนักงานจ้าง   ปฏิบัติ งานในเทศบาลต าบลนกออก   จึ งอาศัยอ านาจตามความ                     
ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.)                   
เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและ                
การเลือกสรร ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้    

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน  ๑  อัตรา   

      (รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง  ลักษณะงาน  ชื่อต าแหน่ง  ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทนที่จะได้รับและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามภาคผนวก ข) 

๑.  คุณสมบัติทั่วไปส าหรับผู้ทีจ่ะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง   
  ๒.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๔ แห่งประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดังนี้  

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้       
             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง      
        (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง          
        (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 
 
 
 

/๒. ก าหนด...-๒- 



๒. ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่                     

งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา                  
ตั้งแต่วันที่  ๒  – ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ 

๓. เอกสารและหลักฐานทีต่้องน ามายื่นในวันรับสมัคร   
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอก 

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   
เพ่ือมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน            
๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และให้ผู้สมัครเขียน  ชื่อ – นามสุกล  ด้านหลังรูปถ่าย  จ านวน  ๓  รปู 

      (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๒  ฉบับ 
      (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๒  ฉบับ 
      (๔)  ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร จ านวน  ๒  ฉบับ 

                (๕)  ใบรับรองแพทย์  รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป ข้อ ๒ (๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

       (๖)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ  (ถ้ามี) 
      (๗)  หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ในกรณีที่มีชื่อสกุล  ในหลักฐานการสมัคร          

ไม่ตรงกัน)  ใบทหารกองเกิน (ส.ด. ๙)  ใบส าคัญการสมรส  ใบรับรองการผ่านงาน  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / 
รถจักรยานยนต์  หนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร  หรือหนังสือรับรองแสดงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
 การรับสมัครครั้งนี้  ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่า   ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ            
ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามที่เทศบาลต าบลนกออกก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง  ดังกล่าว          

๕. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร  ผู้สมคัรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐  บาท 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
     ๖.๑  เทศบาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ณ  ส านักงานเทศบาล         

ต าบลนกออก  ในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
๖.๒  เทศบาลจะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.   

เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

     เทศบาลต าบลนกออก  จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด  เพ่ือด าเนินการรับสมัครและท า
การคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  และวิธีการอ่ืนใดตาม
ความเหมาะสม  ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะคัดค้านมิได้ 

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ ได้รับคะแนนในการประเมินตามที่                  
เทศบาลก าหนด  ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ %        
        เทศบาลต าบลนกออก  จะประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนน          
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  การพิจารณาว่าจะให้ผู้ใดอยู่ล าดับที่สูงกว่าให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

/บัญชี... 
-๓- 



บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่การประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการประกาศเป็น
ผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๘. การบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 

       เทศบาลจะเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าท างานตามส านัก/กอง หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบลนกออก  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา                            
ได้มมีติเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานจ้างแล้ว  เป็นต้นไป        

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล              
เทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๔๔๔๔ ๒๕๙๗                  
ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

(นายปราโมทย์  สิทธิ์ปราโมทย์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนกออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลนกออก   

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนกออก   
ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

****************************************** 
ประเภทของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์
เบื้องต้น ดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย      

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ และ   
๒. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย  

ระยะเวลาการจ้าง 

              ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี    
 
อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ  ๙,๐๐๐  บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว                                
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑,๐๐๐ บาท  

 
สิทธิประโยชน์ 

              ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง สังกัดส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลนกออก   
************************** 

 
วันที่ ก าหนดการ 

๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ วันที่ลงประกาศรับสมัคร  
๒๓  – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ ปิดประกาศรับสมัคร 

(ไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ) 
๒ - ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคล 

เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
(รับสมัครไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ) 

๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่การประเมินสมรรถนะ 

๑๔ กันยายน  ๒๕๖๔ ด าเนินการคัดเลือก 
๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


