ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน
-------------------------------------ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วย
เสริมการปฏิบตั ิงาน ตามภารกิจที่กรมการข้าวจะมอบหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทั้งนี้เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานขับรถยนต์
1.2 พนักงานรักษาความสะอาด
1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
๒. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เพศชาย/หญิง (ยกเว้นตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์รับเฉพาะเพศชาย)
๒.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
3.1 พนักงำนขับรถยนต์
3.1 เพศชาย
3.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าวุฒิ ป.4
3.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั้งประเภท 1 และประเภท 2 และมีประสบการณ์ในการขับขี่
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.4 ไม่เป็นผู้เสพสุรา ติดสุรา และสารเสพติดทุกชนิด
3.5 รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
3.6 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์ เกิด
ขัดข้อง
3.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
/ 3.2 พนักงานรักษา.......
5 พนักงาน........

-23.2 พนักงำนรักษำควำมสะอำด
3.2.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าวุฒิ ป.4
3.2.2 หากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.3 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
3.3.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าวุฒิ ป.4
3.3.2 หากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ระยะเวลำกำรจ้ำง
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ตามระยะเวลา อัตราและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ประจาปีงบประมาณ 2565
5. กำรรับสมัคร
5.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕64 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือสามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่เว๊ปไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ราชบุรี https://rbr-rsc.ricethailand.go.th
5.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.2.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
5.2.๒ สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕64
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
5.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
5.2.4 สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
5.2.5 สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ
5.2.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
5.2.7 ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ต้องแนบสาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1 และ
ประเภท 2 ด้วย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับมาแสดงด้วย
/ 5.3 เงื่อนไข.......
5 พนักงาน........

-35.๓ เงื่อนไขในกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 3 กันยายน ๒๕64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
๗. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะและพิจารณาความเหมาะกับ
ตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตา่
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้เรียงลาดับจาก
เลขประจาตัวสอบผู้สมัคร
๙. กำรสอบคัดเลือก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กาหนดสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 กันยายน ๒๕64
ตั้งแต่เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
๑๐. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ในวันที่ 29 กันยายน ๒๕64 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
๑๑. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
๑1.1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อได้รับการจัดสรร
อัตรากาลัง/ตาแหน่งและเงินค่าจัดจ้างจากงบประมาณประจาปี 2565 เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญา/ข้อตกลง ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64

