ประกาศนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
เรื อง รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็ นลูกจ้างตําแหน่งเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
ประจําหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
............................................
ด้วย นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ ได้รับการจัดตังเป็ นนิติบุคคลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ทีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือดําเนิ นงานกิจการบริ หาร บํารุ งรักษา ซ่อมบํารุ งสาธารณูปโภค การให้บริ การหรื อ
สิ งอํานวยความสะดวก ตามทีกฎหมายกําหนด เพืออํานวยประโยชน์แก่สมาชิกหมู่บา้ นสาริ น ๗ จึงมีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพือคัดเลือกเป็ นลูกจ้างตําแหน่ งเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย ประจําหมู่บา้ น
จัดสรรสาริ น ๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือคัดเลือก/สรรหา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
๑. ชือตําแหน่ งงาน
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ นสาริ น ๗ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (๑ อัตรา)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัคร
 เป็ นบุคคลสัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ ๓๐ – ๕๕ ปี
 จบการศึกษาระดับชันประถมศึกษาปี ที ๖ ขึนไป
 มีมนุษย์สมั พันธ์ดี รักงานบริ การ มีภาวะผูน้ าํ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ และมีความซือสัตย์
 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติดหรื อเกียวข้องกับยาเสพติด หรื อ
มีร่างกายทุพลภาพ ไร้ความสามารถหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
 มีบุคคลคําประกัน เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ / บริ ษทั เอกชน
 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เพราะกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อืนของรัฐ
 ไม่เป็ นพระภิกษุสงฆ์ หรื อสามเณร หรื อนักพรต นักบวช
๓. ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าทีทีจะต้องปฏิบัติ
 ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บา้ น ตรวจตราการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะต่างๆ ที
ประตูทางเข้าหมู่บา้ น ทําการแลกบัตรผูเ้ ข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจําวันในสมุดบันทึก
 ป้ องกันการโจรกรรมทีอาจเกิดขึน หรื อวินาศกรรม อัคคีภยั อุบตั ิเหตุในหมู่บา้ น
 ติดต่อเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเมือเกิดเหตุ เช่น คณะกรรมการบริ หารหมู่บา้ น และเจ้าหน้าที
ตํารวจสายตรวจ เพือเข้ามาทําการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย

 ช่วยอํานวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกหมู่บา้ น และในบริ เวณหมู่บา้ น
 งานอืนๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยตามทีได้รับมอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ให้ผทู้ ีมีความสนใจและประสงค์จะสมัครงานดังกล่าว รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตังแต่
บัดนีเป็ นต้นไป ถึงวันที ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที
สํานักงานนิติบุคคล อาคารสโมสรหมู่บา้ น เลขที ๙๙ บ้านสาริ น ๗ หมู่ ๒ ถนนศรี สะเกษ ตําบล
คํานําแซบ อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
 ใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวามหมวก ไม่สวมแว่น ตาดํา ขนาด ๑ นิ ว ถ่ายไว้ไม่เกิ น ๖ เดื อน
จํานวน ๒ ใบ
 สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ ทีออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
 หนังสือ/เอกสารรับรองการเปลียนชือ/ชือสกุล (ถ้ามี)
๕. การคัดเลือก ประกาศผล และทําสัญญาจ้าง
คณะกรรมการทีได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ จะดําเนินการสัมภาษณ์
และคัดเลือก ในวันเสาร์ที ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ อาคารสํานักงานนิติบุคคลฯ
(อาคารสโมสร/สระว่ายนําหมู่บา้ นสาริ น ๗) และจะประกาศผลในวันถัดไป
ผูท้ ี ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาทําสัญญาการจ้างงาน ณ สํานัก งานนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
สาริ น ๗ พร้อมด้วยบุคคลคําประกัน ในวันเสาร์ที ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ นาคง)
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗

