
 
 

  
 
 
   

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
............................................................. 

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ในต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ของพนักงานจ้าง  รอบปีงบประมาณ  ๒๕61  –  ๒๕63  จ านวน  46  อัตรา     
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4,  8,  9,  18,  19,  24  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
จังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547  ข้อ  28  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักง านจ้าง      
(ฉบับที่  3)  ลงวันที่  1๓  สิงหาคม  2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี           
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  29  กันยายน  2558       
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 ๑.๑.1 ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ 
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา 
 - นายท้ายเรือ จ านวน 1 อัตรา 
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จ านวน 2 อัตรา 
 ๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จ านวน    1 อัตรา 
 - คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน    6 อัตรา 
 - คนงานประจ ารถขยะ จ านวน    20 อัตรา 
 - คนงาน จ านวน    12 อัตรา 
 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา   
และการเลือกสรร  
 ผู้สมัครที่มีสิทธิจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 คุณสมบัติ… 
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2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ที่ได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ลงวันที่  9  กรกฎาคม 2547  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม ่เป ็นผู ้ม ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ได ้  ไร ้ความสามารถ            

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น            
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่                     
ในพรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด      

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ    

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น          
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ    
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่  11  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  13 สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ                            
ตั้งแต่เวลา  08.30  –  12.00  นาฬิกา  และเวลา  13.00  –  16.30  นาฬิกา  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง      
ส านักปลัดเทศบาล  ชั้น  3  ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  2  (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) 
   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว        
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัคร  จ านวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียน  ชื่อ - สกุล  ที่ด้านหลังรูปถ่าย 
 

3.2.2 ส าเนา… 
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 3.2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
 3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบบั 
 3.2.4  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน   1   เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัคร  (13  สิงหาคม  2562)         
ที่ รับรองว่ าไม่ เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้น                  
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
 3.2.5 ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  ได้แก่  สด.9  และ  สด.43  หรือ  สด.8  (กรณีผู้สมัคร
คัดเลือกเป็นเพศชาย)  จ านวน  1  ฉบับ  
 3.2.6   ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก  จ านวน  1  ฉบับ            
(กรณีต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  และพนักงานขับเครื่องจักรกล         
ขนาดกลาง)  
   3.2.7 หนังสือรับรองการท างาน  กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ      
(ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  , นายท้ายเรือ , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  และพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ) )  จ านวน  1  ฉบับ   
 3.2.8 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  –  ชื่อสกุล  (กรณีชื่อตัว      
และหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ   
 3.2.9 ผู้ค้ าประกัน  (ต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญงาน  หรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป)     
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้ค้ าประกัน  จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2.10 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรอง  (หนังสือรับรองบุคคล)  จ านวน   1   ฉบับ   
   3.2.11 พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้าสอบได้      
ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501             
และตามความในข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

ส าเนาเอกสารที่ย่ืนในการสมัคร  ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ   

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 4.1 การสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัคร

เป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง  และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร
จงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  

 4 .2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป                        
ไม่มีลักษณะต้องห้าม  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยผู้ สมัครต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้  โดยให้ถือเป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
           เทศบาลนครนนทบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่              
19  สิงหาคม  2562  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  ชั้น  2  อาคาร  2  ส านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  และ  www.nakornnont.go.th  หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0  2589  0505  ต่อ  1325   
 
 

6. หลักเกณฑ.์.. 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
คณะกรรมการการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี          

จะเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ  ก าหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ    
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  และทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
2.1 มีทักษะ 
2.2 มีความสามารถ 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
3.4 ทัศนคต ิแรงจูงใจ 
3.5 ฯลฯ 
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โดยวิธีสัมภาษณ์ 
หรือทดลองปฏิบัติ 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
หรือทดลองปฏิบัติ 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
หรือทดลองปฏิบัติ 
 

รวม 100  

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ  60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

  8. ระยะเวลาการจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปจะท าสัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี  
 อนึ่ง  ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม             
ในการสรรหาและการเลือกสรร  อาจพิจารณาให้ยกเลิกการสรรหาฯครั้งนี้ทั้งหมด  หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา            
หรือเฉพาะภาควิชาที่ เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการสรรหาฯเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต              
ตามแต่จะเห็นสมควรได้ส าหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิ           
เข้ารับการสรรหาฯอีก  และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีอีกต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ   วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562                                                                   

                                        
             (นายสมนึก    ธนเดชากุล) 
            นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 



หน้าที่  1 
 

ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงที่รับสมัคร 
แนบท้ำยประกำศเทศบำลนครนนทบุรี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่กำรสรรหำและกำรเลอืกสรรเป็นพนักงำนจำ้งเทศบำลนครนนทบุร ี
ประจ ำปีงบประมำณ  2562  ลงวันที่  3  กรกฎำคม  2562 

ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญงานในหน้าที่  และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย        
มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5  ปี  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน      
หรือส่วนราชการ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  2  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   2,000  บาท  
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

 

2. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือ  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเรือยนต์ หรือนายท้ายเรือ ตรวจซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ควบคุม      
การเดินเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  1  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท    
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

 

 
 
 
 
 



หน้าที่  2 
 

3. ต ำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา     
หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้ความช านาญ ในการขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถ            
ตามกฎหมายและมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง     
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  2  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   2,000  บาท  
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

4. ต ำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ขับเคลื่อนจักรกลขนาดเล็ก ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 -  มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความช านาญงานในหน้าที่ และเคยขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
 - เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช านาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลา            
ไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ     
ไม่ต่ ากว่า  5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  2  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   2,000  บาท  
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  3 
 

5. ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ทั่วไป  (งำนบริกำรจัดกำรมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรำยจำกชุมชน) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ขับรถยนต์  บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  1  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท               
รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 

6. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถขยะ  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  20  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท    
รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 

7. ต ำแหน่งคนงำน  (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีความรู้  ความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  12  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท    
รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 

 
 
 
 



หน้าที่  4 
 

8. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถดูดสิ่งปฏิกูล  (งำนบ ำบัดสิ่งปฏิกูล  และงำนลอกท่อระบำยน  ำ) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 
อัตรำว่ำง  6  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท 
รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 
 


