ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
**************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2565
อาศัยอานาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ยะลา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ จานวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลาการจ้าง
2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการ
จ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
5. ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
4. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การสอบคัด เลื อ ก สามารถขอและยื่ นใบสมั ครพร้ อ ม
หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ระหว่างวันที่ 9 - 17 เดือน กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-299477
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่ อตัว ชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน ใบขับขี่
รถยนต์
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ 100 บาท
4.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอัน เกิดจากผู้ส มัครไม่ว่ าด้วยเหตุผ ลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าการสรรหาและการ
เลือกสรรในวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ อาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา และที่เว็บไซต์ อบต.กายูบอเกาะ www.kayuboko.go.th และจะดาเนินการสรรหาและ
การเลือกสรร โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
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