
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาบจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ และพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะของอบต.
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ด้วย องค์การบริหารส ่วนตำบลตาเซะ อำเภ อ เม ืองยะลา จ ังหวัดยะลา ม ีความประสงค์จะ 
ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฎิบ้ตงานในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตาเซะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
๑.๑ พนักงานขับรถขยะ จำบวบ ๑ อัตรา 
๑.๒ พนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ อัตรา 

๒. ลักษผะงานท่ีปฏิบัติ
๒.© ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ

(๑) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถบรรทุกขยะ อบต.ตาเซะ โดยปฏิบัติงานหน้าที่ 
เกี่ยวกับการขับรถบรรทุกขยะ บำรุงรักษาทำความสะอาด พนักงานขับรถต้องเป็นผู้รับผิดขอบต่อการสูญเสียที่ 
เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่สามารถปีองกันไต้ และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของรถบรรทุกขยะดังกล่าว และปฏิบัติงาน 
ตามที่ผู้,บังคับบัญ1ขามอบหมาย โดยต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒ ข้ึนไป ตามที่กฎหมายกำหนด และมี 
ทักษะ ความรู้ ความขำบาญ ในการขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา หรือรถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑ 0 ล้อ ไม่ตรกว่า ๑ ปี 
จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๖,๐๐0 บาท จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๑๘p o o  บาท ปฏิบัติงาบทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวัน 
นักขัตฤกษ์

(๒) ผ ู้ร ับ จ ้างต ้องจ ัดท ำรายงาน ป ระจำเด ือน  ใน ผลงาน ท ี่ปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าจ ้าง 
(รายละเอียดของงาน)ในแต่ละช่วงระยะเวลาการจ้างของแต่ละวันตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

(๓) ปฏิบํติหน้าที่อ่ืนที่ไต้รับมอบหมาย 
๒.๒ ตำแหน่งพนักงานจัด๓บขยะประจำรถบรรทุกขยะของอบต.

(๑) จ้าพภบริการพนักงานขับรถประจำรถบรรทุกขยะ อบต.ตาเซะในฐานะเป็นพนักงานจัดเก็บ 
ขยะประจำรถบรรทุกขยะ โดยปฏิบํติงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ขบขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล 
ตาเซะ ในการขนย้ายขยะไปยังสถานที่กำจัดขยะ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บบรรจุขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไต้อยู่ในสภาพที่ 
เหมาะสม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน๒ อัตรา เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐บาท ปฏิบัติงาบทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์



-๒-

(๒)ผ ู้ร ับ จ ้างต ้อ งจ ัด ท ำรายงาน ป ระจำเด ือ น  ใน ผลงาน ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าจ ้าง 
(รายละเอียดฃองงาน)ในแต่ละช่วงระยะเวลาการจ้างของแต่ละวันตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๓.๑ มีสัญฃาติไทย เพศชาย
๓.๒ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
๓.๓ มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
๓.๔ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไต้หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพืเอน

ไม่สมประกอบ
๓.๕ ไม่เป็นโรคชนิดหน่ึงชนิดต่อไปน้ี

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้!ทษ
- โรคพิษสุราเร้ือรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาบในหน้าที่ที่กำหนด
๓.๖ ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๓.๗ ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
๓.๘ สามารถประปฏิบัติงานไดในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 
๓.๙ ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนัน และไม่เกี่ยวช้องกับยาเสพติด 
๓.๑๐ เฉพาะพนักงานขับรถขยะ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ประ๓ ท ๒ ข้ึนไป ตามท่ี 

กฎหมายกำหนด และมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หรือรถบรรทุก ๖ ล้อหรือ 
๑๐ ล้อ ไม่ตาก'ว่า ๑ ปี และยังไม่หมดอายุจนถึงป็จจุบัน 

๔. อัดราค่าจ้าง
ค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเชะ อำเภอเม ืองยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

๖. เอกสารและหลักฐฺานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วยเองสารและ 

หลักหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือกำกับไร้ในเอกสารทุกแผ่น ดังต่อไปน้ี
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ



๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวนแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้วถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี 
และให้ผู้สมัครเขียนซ่ีอ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง จำนวน ๒ รูป

๔. ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เดือน ระบุไม่เป็นโรคตามประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนซี่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. หลักเกณทํและวิธีการคัดเลือก จะทำการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมีน 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวิติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทาง 
อื่นของผู้เข้าทำการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เซ่น ความรู้ที่อาจให้ 
ประโยชน์ใบการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกกิได้ พ ิจารณาความเหมาะสม และกรณีผู้สมัคร 
พนักงานขับรถขยะ ต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิหธีลอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จะประกาศรายซื่อผู้ม ีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริการส่วนตำบลตาเซะ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
๙. กำหนดการคัดเลือก

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑ 0 .0 0  -  ๑๒ .00 น. ณ ห้องประ'ชุมองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑ ๐ .การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
๑ 0.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จะประกาศรายซี่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับการ 

สมัครของผู้สอบคัดเลือก ใบกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปมาก ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ องค์การบริการส่วนตำบลตาเซะ และ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

๑0.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือก

©๑.การทำสัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ และเริ่มปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
หากผู้ที่ได้รับเลือกขอสละสิทธี้การเป็นจ้างเหมาบริการ หรือผู้น้ัน'ไม,สามารถมารายงานตัว 

ตามวันและเวลาที่กำหนด จะทำการเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปเข้าทำสัญญา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

— - ^

(นายต่วนฮามิ ปาแซ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ


