ประกาศการยางแห่งประเทศไทยกองจัดการโรงงาน ๖ จังหวัดนครพนม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ในตาแหน่งพนักงานทดสอบคุณภาพยาง
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานทดสอบคุณภาพยาง จานวน 4 อัตรา ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
1.1 พนักงานทดสอบคุณภาพยาง จานวน 4 อัตรา
1.2 ปฏิบัติงานสังกัด การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖ จังหวัดนครพนม เลขที่ 123
หมู่ 2 ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,670 บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน ( ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือน
กันยายน 2562 )
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี (กรณีเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดที่กาหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ หรือ
องค์การรูปแบบต่างๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ
(12) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต หรือประสาท ยาเสพติดให้โทษ บุหรี่หรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดในเวลางาน
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-23 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office : word, excel,
และInternet ได้เป็นอย่างดี
(๓) มีประสบการณ์การทางานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือมีประสบการณ์การทางาน
ด้านโรงงานแปรรูปยาง หรือ งานด้านการควบคุมคุณภาพ
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติตนเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น อดทน มี
ความรับผิดชอบ ทางานเป็นทีมได้และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น หรือข้อผิดพลาดของตนเอง
เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง
(5) สามารถปฏิบัติงานให้แก่การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖ ได้เต็มเวลา
4. การรับสมัครสอบคัดเลือก
4.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อ ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้ที่แผนกบริหารทั่วไป การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖ เลขที่
123 หมู่ 2 ต าบลพนอม อ าเภอท่ า อุ เทน จั ง หวัด นครพนม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 เมษายน 2562 ถึ ง วั น ที่
24 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-530608
4.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน ๑ ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่
1). โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2). วัณโรคในระยะอันตราย
3). โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4). โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5). โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับมาแสดงด้วย
/5. การประกาศ...

-35. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
การยางแห่ งประเทศไทยกองจัด การโรงงาน ๖ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิส อบคั ด เลือ ก ในวัน ที่
26 เมษายน 2562 ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ก ารยางแห่ ง ประเทศไทย กองจัด การโรงงาน ๖ (กรุณ า
ตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง)
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีทาแบบทดสอบและวิธีสัมภาษณ์
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละองค์ประกอบไม่ต่า
ว่าร้อยละ ๖๐
8. การสอบคัดเลือก
การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖ กาหนดสอบคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
การยางแห่งประเทศไทยกองจัดการโรงงาน ๖ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด เลือก ภายในวัน ที่
30 เมษายน 2562 ตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพัน ธ์การยางแห่งประเทศไทยกองจัดการ
โรงงาน ๖ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัว ณ การยางแห่งประเทศไทยกองจัดการโรงงาน ๖ และจะ
ทาสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายชนุมชัย โกศลกุล)
หัวหน้ากองจัดการโรงงาน ๖

