ประกาศนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้างตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจําสํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
............................................
ด้วย นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ ได้รับการจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อดําเนิ นงานกิจการบริ หาร บํารุ งรักษา ซ่ อมบํารุ งสาธารณู ปโภค การให้บริ การหรื อ
สิ่ งอํานวยความสะดวก ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่ออํานวยประโยชน์แก่สมาชิกหมู่บา้ นสาริ น ๗ จึงมีความ
ประสงค์จะรั บสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้างตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ ธุรการ ประจําสํานักงานนิ ติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก/สรรหา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประจําสํานักงานนิติบุคคล ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (๑ อัตรา)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัคร
 เป็ นบุคคลสัญชาติไทย ชายหรื อหญิง อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ขึ้นไป
 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริ การ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผูน้ าํ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีความซื่ อสัตย์
 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จัดทําเอกสาร/บัญชี (โปรแกรม Word/Excel
และซอฟท์แวร์ทางบัญชีอื่นๆ)
 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรื อมีร่างกายทุพลภาพ ไร้ความสามารถหรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
 มีบุคคลคํ้าประกัน เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ / บริ ษทั เอกชน
 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
 ไม่เป็ นพระภิกษุสงฆ์ หรื อสามเณร หรื อนักพรต นักบวช
 มี ป ระสบการณ์ เ ป็ นเกี่ ย วกับ งานธุ ร การหมู่ บ้า นจัด สรรฯ หรื อ อาคารชุ ด จะได้รั บ การ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

๓. ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าทีท่ ี่จะต้ องปฏิบัตใิ นสํ านักงาน
 งานธุรการ สารบรรณ จัดทํา/เก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสื อราชการต่างๆ ติกต่อ
กับสมาชิกหมู่บา้ น หรื อองค์กรภายนอก
 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การ
จัดทํารายงานข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลในระบบ ICT
 รับชําระค่าสาธารณูปโภคส่ วนกลางจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็ จรับเงิน/ออกหนังสื อทวง
ถามกรณี สมาชิกค้างชําระค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
 งานการประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานส่ วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริ การแก่ผมู ้ าขอรับบริ การ หรื อติดต่อกับสํานักงานนิติบุคคล
 ดูแลทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บา้ นฯ การรักษาทํา
ความสะอาด อาคารสํานักงาน (สโมสร/สระว่ายนํ้า)
 จัดการเกี่ยวกับการประชุมภายในของนิติบุคคลหมู่บา้ นฯ การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นิติบุคคลฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
 งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ หารนิติบุคคลฯ มอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ให้ผทู ้ ี่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครงานดังกล่าว ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ ตั้งแต่บดั นี้เป็ น
ต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่
นายมนตรี โคตรคันทา ๙๙/๑๖๙ บ้านสาริ น ๗ หมู่ ๒ ถนนศรี สะเกษ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวา
ริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณี ย ์ ๓๔๑๙๐
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
 ใบสมัคร (ติดต่อรับได้ที่บา้ นเลขที่ ๙๙/๑๖๙ ซอย ๓ หรื อดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์หมู่บา้ น
http://www.easyhome.in.th/sarin7 ) จํานวน ๑ ฉบับ
 รู ป ถ่า ยหน้าตรง ไม่ สวามหมวก ไม่ สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ายไว้ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น
จํานวน ๒ ใบ
 สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
 หนังสื อ/เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๕. การคัดเลือก ประกาศผล และทําสั ญญาจ้ าง
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ จะดําเนินการสัมภาษณ์
และคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ อาคารสํานักงานนิ ติบุคคลฯ
(อาคารสโมสร/สระว่ายนํ้าหมู่บา้ นสาริ น ๗) และจะประกาศผลในวันถัดไป
ผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อก จะต้องมาทําสัญญาการจ้างงาน ณ สํานักงานนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัด สรร
สาริ น ๗ พร้อมด้วยบุคคลคํ้าประกัน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

(นายสุ รินทร์ นาคง)
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗

