(สําเนาคู่ฉบับ)
ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
-----------------------------------------------ด้ว ยศูน ย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 2 จังหวัด ราชบุรี ประสงค์จ ะรับ สมัครบุค คล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร อัตราค่าจ้างต่อเดือน 10,500.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชายหรือเพศหญิง
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่ เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อสติ ฟั่ นเฟือนไม่ ส มประกอบ หรื อมี ร่ า งกายหรื อจิ ต ใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง
โรคติดยาเพสติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(9) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(11) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ
(12) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑4) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กรณีห ย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน

-21.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารสําหรับเด็กและเยาวชนในความควบคุมดูแล
- ทําความสะอาดโรงครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
2. วิธีการรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองที่ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก
และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ตําบลหินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่
19 - 26 กันยายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ ติด ต่อสอบถามรายละเอีย ดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
032-736140-1 ในวันและเวลาราชการ
2.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริง และสําเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้
(1) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาสี ดํ า ไม่ มี ร อยประทั บ ตราใช้ แ ล้ ว
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) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ.ว่ า ด้ ว ยโรค พ.ศ.2553
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือก เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
อนึ่ง กรณีที่ต รวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณวุฒิการสมัครสอบ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ส อบ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 2 และทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tr7030djop
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2565

-35. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับ
คะแนนสอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวจะขึ้นบัญ ชีไว้เป็น เวลา 1 ปี นับ ตั้งแต่วันขึ้น บัญ ชี แต่ถ้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2
จัดให้มีการสอบในตําแหน่งเดียวกันนี้อีก หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกล่าว บัญชีผู้ผ่านการสอบในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
6. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่า นการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2
กํ า หนด โดยเริ่ ม จ้ า งตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2565 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 ทั้ ง นี้ การต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
ในปีงบประมาณถัดไป จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจ้าง และงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายวรพันธ์ แสงทอง)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒

