
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

**************  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  2565 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  26  กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง    
  1.1  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ จ านวน  1  อัตรา 
 

2. ระยะเวลาการจ้าง 
2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการ

จ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี 
 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป   
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  4.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 



 
3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี ้ (ภาคผนวก ก) 
 

4.  การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ระหว่างวันที่ 9 - 17 เดือน กันยายน 2564  ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-299477 
  4.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  มีดังนี้ 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา  ขนาด 1 นิ้ว
จ านวน  2  รูป 
   (2)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ  
   (6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน ใบขับขี่
รถยนต์ 
     

  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 4.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   -  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ  100 บาท 
  4.4   เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและการ
เลือกสรรในวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอ  
รามัน จังหวัดยะลา และที่เว็บไซต์ อบต.กายูบอเกาะ www.kayuboko.go.th และจะด าเนินการสรรหาและ
การเลือกสรร โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น
ต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 

 

http://www.kayuboko.go.th/


b. Manunn%uaei8nmsuãons 

ansosliaunmsUseuRU3s0uennumänunaumnnsuseuuanusnuaeiõentñuariv 
nmsunsinsuuumun'semni (maruan ) 

o.wanunuinnswnau 

Monu�tinunnsuãona370moouöu�tlnunmstãonassilnzuuus2491nnms 
unenimosluimnon bo nEuuu onaEuuuiu aoo AELU 

a. msusenm7neouaen1suüny#s1sfagaun1ãonas 

MN5Unsaauuanmguonmeasusenmas1õoginunmsL�onassnausnav 
EuUUaOUYMlä lusui bm Lñou uenu w.A, bdtb« u viinms04rN75USW1sauuanmyua 

ume uRsLUesuosesánsuâ1sauiuamuounm www.kayuboko.go.th lautaösnufodinam 

1Muouenânwsoauanualussoudonasssunmun a uaniuinyë vfouusiunlsenmm 
ansturumisiaänsauesuõuauklniusauains

a.msusuuAaN1s uaenmsuieyösnefodainumsfenass 
8msUSsaouiuanmgueinme asusemasneõo�inunsãonass lausurnñv 

nngaiunsi�onass+l�nsuuus2gsqaaunmaudnu luns@iganumsiãenasslneuuus 
vnru 1igjeiunmsãonasslisUaneuavlsss17aouiou iúu�ogluanhuiasnan 

wmnsnusnauuuioÁn1sUi1saounvanmeuaunme enmonass iñadrsnuaeursnilunumis 
urihon uaeliännsntoiginumaenavli1maiua lM+aintnyövuliniouðuôven�n 

ao. msÑnvinãtygyno1akjinunmsußonass 

94n1susaaunuampvaunme nesvi0uaevssquisnsgsinunmsiaonasslu 
humicanunUMliUsenmniuToy+lHunsliaz20a0vuÄinLäsunnsdos1aöu~vil�aautamlu 
vo4munauÑ14 uasqaauULAWTEnuis pnaui n.ovn.mnun ioú vnnso9aoum8marnir 

muâenatss ôusunanaauiogauaunlinsannaumua pÁnmsunsaouhuanmeuoums 
a1a001ouoonainüaysnuõainun1su 

i gainun7n�enluánvusn oeäownsnuanuonuovin3ui1sa7urnua 

mguoume marYhuuaei 28 irnmun nlaian+oihaaeani oshmsuimsaurimuamsuoumeoeaun 
tin1un15as5muaenisi�onassouuiluuussquaisMV1 

usemilmsulnuaiu 

(un0onaiN0EUna) 
u1unovenmsu1saouinuanmeuoms 



|mAuan n 

oulvdsemafuasinsyanauionouänidonuquuwunaud 
uwUwnuusnmAasÁNnSuamsdouinuanmyuaunm awsui I ñou ruwnuu w.f. bdbe 

nu 
anoaenuvijun urwuasnnuaURAvOU ssUainmsiw 

Anavunuvos 
qusunvavnuwus 

mns7unainlu 
Aunuuseihsa uanvuxnm5un1s Uim+snlÄvvUeyalaunu ndoyaynonaliiiu mnouunuluönsn JPnunnuanunsa 

$nnmslunm1su1vUsyaslou o1015Üuaouua»isoauvexyadou nmaz a 
181asUulaou aun| nmsuvUyArdaulunanudiiinanu (Manuseusi2ani|Um 
snueiw1suassasauvesya uasujauôumivriouiomun oum.inmua) 

slauluimauluaamuiorins |ü1ruÜywruoUurnu 
Unnsoauiasâummual 
wasuouiñUvos uas 
UjUnuuijüsvtoywn 

9). 

Lñoua &,ooo Lmneanilunmsujun 

mnseno7ns 
Louas o,o0o 

U1 



mAuan 

518aevnuuumevsenmABaÁN1sU`Wmsouauannguounn: 
assui 9 tñou uuneu w.A. bdba 

anunoumua:ismsiãonass wunmun4wilu nuwna aunuuseisave 

AEuvuLAu 5n15Useku 

1. R21vnluiñuaiusmlumünvivas 

ihuuisioso 
2. ynannmw 

5n15UNm9 

bo nuU 

3. 21uw1s0Le/Anuaunsnlu o ASuu 

msuT 
4. lwawsudimailunm5nouÁiu 


