ประกาศเทศบาลตาบลสาราญราษฎร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
………………………………………………………..
ด้วยเทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ประจางบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งคนงานที่รับสมัคร จานวน 2 อัตรา
กองช่าง
1. คนงานปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า
จานวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแต่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็ นผู้ ที่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด ให้ จาคุกเพราะการกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
(2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(3) มีความรู้ความชานาญในงานที่รับสมัคร (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
/.(4) มีความ...

-2(4) มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
(5) ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน ตั้งใจในการทางาน
รายละเอียด/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ปฏิ บั ติ ง านในการควบคุ ม ดู แ ลการติ ด ตั้ ง ประกอบ ดั ด แปลง บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซม
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน ในพื้นที่เทศบาลตาบลสาราญ
ราษฎร์ รวมถึงงานบริการประชาชนต่าง ๆ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ งานที่ต้องใช้
แรงงาน งานใช้ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการจะได้รับค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
4.1 กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด สานักงานเทศบาลตาบลสาราญ
ราษฎร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4.2 วิธีการสมัครและยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์
ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5304-2789
หรือทางเว็ปไซต์ http://sumranrath.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งนา
เอกสารฉบับจริง และสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครคัดเลือกต้อง
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครนั้น
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนพร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนา โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับในเอกสาร
ทุกฉบับ ดังนี้
1. ใบสมัคร (ขอรับได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด)
2. สาเนาหลักฐานการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ แสดว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ 4 (4)
ของประกาศมาตรฐานทั่วเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล (ถ้ามี)
/.6. ค่าธรรมเนียม...

-36. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 50 บาท
7. ระยะเวลาการจ้าง
ห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. วิธีการสอบคัดเลือก จะดาเนินดังนี้
เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นคนงานจ้างเหมา
บริการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ ด้วยวิธีสอบ
สัมภาษณ์
9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
1. เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยเรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
2. บั ญชี ผู้ ส อบได้ให้ ใช้ไ ด้ไม่เกิ น ๑ ปี นับแต่วั นที่ขึ้นบัญ ชีแต่ถ้า มีกรณีอย่ างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกขึ้นบัญชีนั้นได้ ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างเป็น คนงานจ้างเหมา
บริการในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ใหม่แล้ว
10. การประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562 โดยปิ ด ประกาศไว้ ที่ ส านั ก งานเทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
0-5304-2789
11. การทาสัญญาจ้าง
เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลาดับเข้าทาสัญญาจ้างและ
เริ่มปฏิบัติงานกับเทศบาลตาบลสาราญราษฎร์ ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกอาทิตย์ ไชยฉกรรจ์
(นายเอกอาทิตย์ ไชยฉกรรจ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลสาราญราษฎร์

