
(สําเนาคู่ฉบับ)

ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

------------------------------------------------

ด้วยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร อัตราค่าจ้างต่อเดือน 10,500.- บาท
(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชายหรือเพศหญิง
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจ

ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี หรือเป็นโรคท่ีเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง
โรคติดยาเพสติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

(7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ

(8) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(9) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(11) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการ

ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ
(12) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑4) ไม่เป็นผู้เคยถูกส่ังให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าท่ีประกอบอาหารสําหรับเด็กและเยาวชนในความควบคุมดูแล
- ทําความสะอาดโรงครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

2. วิธีการรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ตําบลหินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่
19 - 26 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
032-736140-1 ในวันและเวลาราชการ

2.2 เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วนพร้อมท้ังนําเอกสารฉบับจริง และสําเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดํา ไม่มีรอยประทับตราใช้แล้ว

ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร (ให้นําเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
(5) หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือก เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ

ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
อนึ่ง กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณวุฒิการสมัครสอบ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 2 และทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tr7030djop

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 กันยายน 2565

https://www.facebook.com/tr7030djop
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5. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับ

คะแนนสอบได้ โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2
จัดให้มีการสอบในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกล่าว บัญชีผู้ผ่านการสอบในคร้ังนี้
เป็นอันยกเลิก

6. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2

กําหนด โดยเร่ิมจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง
ในปีงบประมาณถัดไป จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจ้าง และงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร

ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายวรพันธ์ แสงทอง)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒


