
คู่ฉบับ 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกระจับ 
 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  อ าเออบ้าโป่ง   จั ววัดราบบรร   ม ความ่ระส ค์จะรับสมัครบรคคล
เพ่ือสรรวาและเลือกสรรเ่็โพโัก าโจ้า ตามอารกิจ  และพโัก าโจ้า ทั่วไ่  ่ระจ า่ี บ่ระมาณ  พ.ศ. 2563 

ดั โั้โ  อาศัยอ าโาจตามความใโมาตรา  15  และมาตรา  23  แว่ พระราบบัญญัติระเบ ยบ
บริวาร าโบรคคลส่วโท้อ ถิ่โ  พ.ศ. 2542  ่ระกอบกับข้อ  18  และข้อ  19  ขอ ่ระกาศคณะกรรมการพโัก าโ
เทศบาลจั ววัดราบบรร   เรื่อ   มาตรฐาโทั่วไ่เก ่ยวกับพโัก าโจ้า   ล วัโท ่  22  กรกฎาคม  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึ ่ัจจรบัโ) จึ ่ระกาศรับสมัครบรคคลเพ่ือสรรวาและเลือกสรรเ่็โพโัก าโจ้า ตามอารกิจ  และพโัก าโจ้า ทั่วไ่  
ขอ เทศบาลต าบลกระจับ  อ าเออบ้าโป่ง   จั ววัดราบบรร   จ าโวโ  6  อัตรา  ปดยม รายละเอ ยดดั ต่อไ่โ ้ 

  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    - ผู้บ่วยโายบ่า ปยธา (กอ บ่า )  จ าโวโ  1  อัตรา 
    - ผู้บ่วยเจ้าพโัก าโธรรการ (กอ บ่า )  จ าโวโ  1  อัตรา 
    - ผู้บ่วยเจ้าพโัก าโจัดเก็บรายได้ (กอ การ่ระ่า)  จ าโวโ  1  อัตรา 
    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    - คโ าโทั่วไ่ (่ฏิบัติวโ้าท ่ าโแผโท ่อาษ และทะเบ ยโทรัพย์สิโ)  กอ คลั   จ าโวโ  1  อัตรา 
    - พโัก าโขับรถกระเบ้าไฟฟ้า (คโ าโทั่วไ่)  กอ บ่า   จ าโวโ  1  อัตรา 
    - คโ าโทั่วไ่ (่ฏิบัติวโ้าท ่ผลิตโ้ า่ระ่า)  กอ การ่ระ่า  จ าโวโ  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรวาและเลือกสรรเ่็โพโัก าโจ้า   ต้อ ม ครณสมบัติและไม่ม ลักษณะ

ต้อ ว้าม  ดั ต่อไ่โ ้ 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป   ตาม่ระกาศคณะกรรมการพโัก าโเทศบาลจั ววัดราบบรร             

เรื่อ มาตรฐาโทั่วไ่เก ่ยวกับพโัก าโจ้า  ล วัโท ่ 22 กรกฎาคม  2547  วมวด 1  ข้อ  4  ดั โ ้ 
 1) ม สัญบาติไทย 
 2) ม อายรไม่ต่ ากว่าสิบแ่ด่ี  และไม่เกิโวกสิบ่ี  เว้โแต่พโัก าโจ้า ผู้เบ ่ยวบาญพิเศษ

อายรไม่เกิโเจ็ดสิบ่ี 
 3) ไม่เ่็โบรคคลล้มละลาย 
 4) ไม่เ่ ็โผู้ม กายทรพพลอาพจโไม่สามารถ่ฏิบัติวโ้าท ่ได้  ไร้ความสามารถ  วรือจิตฟ่ัโเฟือโไม่

สม ร่ะกอบ  วรือเ่ ็โปรคตามท ่ก าวโดไว้ใโ่ระกาศก าวโดปรคท ่เ่ ็โลักษณะต้อ ว้ามเบื้อ ต้โ  ส าวรับพโัก าโเทศบาล  ดั โ ้ 
    (ก) ปรคเรื้อโใโระยะติดต่อวรือใโระยะท ่่รากฏอาการเ่็โท ่รั เก ยจแก่สั คม 
    (ข) วัณปรคระยะอัโตราย 

   (ค) ปรคเท้าบ้า ใโระยะท ่่ รากฏอาการเ่็โท ่รั เก ยจแก่สั คม 
    ( ) ปรคติดยาเสพติดใว้ปทษ 

   (จ) ปรคพิษสรราเรื้อรั  
 

/5) ไม่เ่็โ.............. 
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 5) ไม่เ่ ็โผู้ด าร ต าแวโ่ ทา การเมือ  กรรมการพรรคการเมือ  วรือเจ้าวโ้าท ่ใโพรรคการเมือ  
 6) ไม่เ่็โผู้ด าร ต าแวโ่ ผู้บริวารท้อ ถิ่โ คณะผู้บริวารท้อ ถิ่โ สมาบิกสอาท้อ ถิ่โ 

   7) ไม่เ่็โผู้เคยต้อ รับปทษจ าครกปดยค าพิพากษาถึ ท ่สรด ใว้จ าครกเพราะกระท าความผิด
ทา อาญา เว้โแต่เ่็โปทษส าวรับความผิดท ่ได้กระท าปดย่ระมาทวรือความผิดลวรปทษ 

 8) ไม่เ่ ็โผู้เคยถูกล ปทษใว้ออก ่ ลดออก วรือไล่ออกจากราบการ รัฐวิสาวกิจวรือวโ่วย าโอ่ืโขอ รัฐ 
 9) ไม่เ่็โข้าราบการวรือลูกจ้า ขอ ส่วโราบการ  พโัก าโวรือลูกจ้า ขอ วโ่วย าโอื่โ

ขอ รัฐ รัฐวิสาวกิจ  วรือพโัก าโวรือลูกจ้า ขอ ราบการส่วโท้อ ถิ่โ 
ส าวรับพระอิกษรวรือสามเณรทา ราบการไม่รับสมัคร  และไม่อาจใว้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือ

บรรจรบรคคลเ่็โพโัก าโจ้า   ทั้ โ ้  ตามวโั สือ  ส าโัก าโ ก.ท.ท ่ สร 0904/ว9  ล วัโท ่  17  พฤศจิกายโ  
2510  และวโั สือส าโัก าโ ก.ท. ด่วโมาก ท ่ มท 0311/ว5626 ล วัโท ่  23  มกราคม  2521 

 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          ลักษณะ าโและครณสมบัติเฉพาะต าแวโ่   รายละเอ ยดตามแโบท้าย่ระกาศโ ้  (อาคผโวก ก) 
 

3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ใว้ผู้ม ความ่ระส ค์จะสมัครเข้ารับการสรรวาและเลือกสรรเ่็โพโัก าโจ้า   สามารถติดต่อขอรับใบ

สมัครและยื่โใบสมัครพร้อมวลักฐาโด้วยตโเอ ได้ท ่   าโการเจ้าวโ้าท ่  ส าโัก่ลัดเทศบาล  บั้โ 2  อาคารส าโัก าโ
เทศบาลต าบลกระจับ  อ าเออบ้าโป่ง   จั ววัดราบบรร   โดยมีก าหนดรับสมัครในระหว่างวันที่  22   เดือนกรกฎาคม  
2563  ถึงวันที ่ 3  เดือนสิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

 

4. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    5.1 ส าเโาทะเบ ยโบ้าโ                  จ าโวโ   1  ฉบับ 
    5.2 ส าเโาบัตร่ระจ าตัว่ระบาบโ             จ าโวโ   1  ฉบับ 
    5.3 ส าเโาวรฒิการศึกษาวรือวโั สือรับรอ ผลการศึกษา  จ าโวโ   1  ฉบับ 
    5.4 รู่ถ่ายวโ้าตร   ขโาด 1 โิ้ว ไม่สวมวมวก และไม่สวม 
          แว่โตาถ่ายครั้ เด ยวกัโไม่เกิโ 6 เดือโ             จ าโวโ   3  รู่ 
    5.5 ใบรับรอ แพทย์ท ่ออกใว้ไม่เกิโ  1  เดือโ             จ าโวโ  1  ฉบับ 
    5.6 ส าเโาวลักฐาโอื่โๆ เบ่โ  ใบเ่ล ่ยโบื่อ - สกรล (ถ้าม )            จ าโวโ  1  ฉบับ 
 

ส าวรับการสมัครครั้ โ ้   ใว้ผู้สมัครได้ตรวจและรับรอ ตโเอ ว่าเ่็โผู้ท ่ม ครณสมบัติทั่วไ่และม 
ครณสมบัติเฉพาะต าแวโ่   ตร ตาม่ระกาศรับสมัคร  และจะต้อ กรอกรายละเอ ยดต่า ๆ  ใโใบรับสมัครพร้อมทั้ ยื่โ
วลักฐาโใโการสมัครใว้ถูกต้อ ครบถ้วโ  วากอายวลั ่รากฏว่าผู้สมัครรายใดม ครณสมบัติดั กล่าวไม่ครบถ้วโวรือไม่
ถูกต้อ   เทศบาลต าบลกระจับ  จะถือว่าเ่็โผู้ขาดครณสมบัติใโการสมัครและไม่ม สิทธิได้รับการคัดเลือก  ใโส าเโาเอกสาร
วลักฐาโทรกฉบบั  ใว้ผู้สมัครเข ยโค ารับรอ ส าเโาถูกต้อ และล บื่อก ากับไว้ด้วย 

 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรวาและเลือกสรรจะต้อ บ าระค่าธรรมเโ ยมใโการสมัคร  จ าโวโ  100  บาท  
(วโึ่ ร้อยบาทถ้วโ)  ปดยบ าระค่าธรรมเโ ยมใโวัโสมัคร  และจะไม่จ่ายคืโไม่ว่ากรณ ใดๆทั้ สิ้โ 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลกระจับ  จะ่ระกาศรายบื่อผู้ม สิทธิเข้ารับการสรรวาและเลือกสรร  ใโวัโท ่   5   เดือโ

สิ วาคม  พ.ศ.  2563  ตั้ แต่เวลา  10.00 โ.  เ่็โต้โไ่  ณ  ส าโัก าโเทศบาลต าบลกระจับ  อ าเออบ้าโป่ง   จั ววัด
ราบบรร   วรือสอบถามทา วมายเลขปทรศัพท์  032-299638 , 032-299364  ต่อ  101 

 

/7. วัน เวลา............ 
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7. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
เทศบาลต าบลกระจับ  จะด าเโิโการสรรวาและเลือกสรร   ใโวัโท ่  7   สิ วาคม   2563      

ณ  ว้อ ่ระบรมบั้โ  3  อาคารส าโัก าโเทศบาลต าบลกระจับ 
วมายเวตร : พโัก าโจ้า ตามอารกิจตั้ แต ่ เวลา 09.30 - 15.30 โ. 
               พโัก าโจ้า ทั่วไ่ตั้ แต ่ เวลา 13.30 - 15.30 โ.   
 

8. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ เข้ารับการสรรวาและเลือกสรรจะต้อ ได้รับการ่ระเมิโ  ปดยยึดวลัก “สมรรถโะ”              

ท จ่ าเ่็โต้อ ใบ้ส าวรับการ่ฏิบัติ าโใโต าแวโ่   รายละเอ ยดตามแโบท้าย่ระกาศโ ้ (อาคผโวก ข) 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท ่ผ่าโการสรรวาและเลือกสรร  จะต้อ ได้รับคะแโโใโการ่ระเมิโสมรรถโะตามข้อ 8  แต่ละ

สมรรถโะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

10. การประกาศรายช่ือ 
เทศบาลต าบลกระจับ  จะ่ระกาศรายบื่อผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรร  ใโวัโท ่  11  เดือโ

สิ วาคม  พ.ศ.  2563  ตั้ แต่เวลา  10.00 โ.  เ่็โต้โไ่  ณ  ส าโัก าโเทศบาลต าบลกระจับ  อ าเออบ้าโป่ง   
จั ววัดราบบรร   วรือสอบถามทา วมายเลขปทรศัพท์  032-299638 , 032-299364  ต่อ  101 

 

11. การขึ้นบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
1๐.1 เทศบาลต าบลกระจับ  จะ่ระกาศรายบื่อผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรรปดยเร ย ล าดับ

จากผู้ท ่ได้คะแโโรวมสู สรด   เร ย ตามล าดับ  ใโกรณ ท ่ผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรรได้คะแโโเท่ากัโจะ
พิจารณาใว้ผู้ท ่มาสมัครก่อโเ่็โผู้อยู่ใโล าดับท ่สู กว่า 

 1๐.2 บัญบ รายบื่อผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรร  ก าวโดใว้บัญบ ม อายรไม่เกิโ  1  ่ี  โับตั้ แต่วัโ
่ระกาศรายบื่อผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรรได้  เว้โแต่เทศบาลต าบลกระจับ  ม การสรรวาและเลือกสรรอย่า เด ยวกัโโั้โ
อ กและได้ขึ้โบัญบ ผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรรได้ใวม่แล้ว  บัญบ ผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรรครั้ ก่อโเ่็โอัโยกเลิก 

 1๐.3 ผู้ท ่ได้ขึ้โบัญบ รายบื่อผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรร  ถ้าม กรณ ใดกรณ วโึ่ ดั ต่อไ่โ ้  ใว้
เ่็โอัโยกเลิกการขึ้โบัญบ ผู้โั้โไว้ใโบัญบ ผู้ผ่าโการสรรวาและเลือกสรร  คือ 

         (1) ผู้โั้โไม่มาราย าโตัวและท าสัญญาจ้า ใโเวลาท ่ผู้ม อ าโาจจ้า ก าวโด 
         (2) ผู้โั้โม เวตรไม่อาจจะเข้า่ ฏิบัติวโ้าท ่ได้ตามก าวโดเวลาท ่จะจ้า ใโต าแวโ่ ท ่ผ่าโการสรรวาและ

เลือกสรร 
 

12. การสั่งจ้างและบรรจุแต่งตั้ง 
เทศบาลต าบลกระจับ  จะด าเโิโการจัดจ้า ปดยได้รับความเว็โบอบจากคณะกรรมการพโัก าโ

เทศบาลจั ววัดราบบรร   ใโต าแวโ่ ท ่ได้รับสมัครตามล าดับท ่่ระกาศขึ้โบัญบ ไว้  และได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ท ่
ได้รับการสั่ จ้า และแต่ ตั้ เ่็โผู้ม ครณสมบัติครบถ้วโตามท ่ ก.ท.จ. ราบบรร ก าวโดไว้ 

  

13. ระยะเวลาการจ้าง   
พโัก าโจ้า ตามอารกิจ  ระยะเวลาการจ้า ไม่เกิโคราวละ  4  ่ี  และพโัก าโจ้า ทั่วไ่  ระยะเวลา

การจ้า ไม่เกิโคราวละ 1  ่ี  ปดยอาจจะม การต่อสัญญาได้  ทั้ โ ้ตามความเวมาะสมและความจ าเ่็โขอ เทศบาล 
 

จึ ่ระกาศใว้ทราบปดยทั่วกัโ 
 

  ่ระกาศ  ณ  วัโท ่   15   เดือโ  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
      

 
                                (โา สาวเฟ่ือ ลดา   กรลธอรทัย) 
                                       โายกเทศมโตร ต าบลกระจับ 


