ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (ตาแหน่ง ยามรักษาการณ์)
.................................................
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกเหมาบริการ (ตาแหน่ง ยามรักษาการณ์) จานวน 1 อัตรา ได้รับเงินเดือน 7,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
๑.๓ เป็นชายไทยมีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครและผ่าน
การเป็นทหารมาแล้ว หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น อพปร. หรือ ชรบ.)
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๕ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
๑.๖ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและสามารถอุทิศเวลาต่อราชการได้
๑.๗ ไม่ เป็ น ผู้ มี กายทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ไร้ค วามสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครที่มีคุณ สมบัติตรงตามที่ กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพละงู ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น. ในวั น และเวลาราชการโดยผู้ ส มั ค รต้ อ ง
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวนเงิน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน)
๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๒.๒.๑ รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ส วมแว่นดา ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
จานวน ๒ รูป
๒.๒.2 สาเนาแสดงผลการเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๒.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๒.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๒.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
2.2.6 สาเนาใบแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9)
จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรด้วย
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๒.๒.๒-๒.๒.6 ไว้ทุกฉบับ
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๓.๑ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัคร
ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๓.๒ ผู้ สมัครจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตามข้ อ ๑.๑ และข้ อ ๑.๓ ในประกาศฯ นี้ จ ริง กรณี ที่ วิท ยาลั ย ฯ
ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็ น ผู้ ไม่ มีสิ ทธิ์ส มัครตามประกาศรับ สมัครฯ นี้ รวมถึงผู้ ไม่มี สิ ทธิ์เข้ารับ การประเมิ น
สมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างโดยจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๓.๓ วิทยาลัยฯ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรับ
สมัครนี้
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู หรือ
ทางเว็บไซต์ http://www.lc.ac.th
๕. ทดสอบสมรรถนะ
วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู
- สอบสัมภาษณ์ (ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น)
๖. การประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู
๗. รายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและจัดทาสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู
๘. วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู
ทั้งนี้ ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิท ยาลัยการอาชีพ ละงู หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๗๔75-0906 หรือ http://www.lc.ac.th ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

