ประกาศสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
----------------------------------------------------ด้วย สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ชื่อตาแหน่ง รายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จานวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารสายภายในประเทศ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 รายละเอียดการจ้างงาน
- ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.มีสัญชาติไทย
3.นับถือศาสนาพุทธ
4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น
โรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ
6.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7.ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
9.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
10.ต้องเป็นผู้ปลดพันธะทางทหารประจาการหรือเป็นทหารกองหนุน
11.เป็นผู้มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
12.เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ดี
/ หมายเหตุ…

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนา
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/6 อาคารวีระ รอดเรือง ถนนสุขุมวิท ตาบลปากน้า อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02 394 0118-20 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป
2.สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและสาเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนได้
3.สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.หนังสือสาคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43
จานวน 1 ฉบับ
5.สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
6.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนว่า เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือ วุฒมิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
4.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2561 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
/5.เกณฑ์การ...

-35.เกณฑ์การตัดสิน
สอบสั ม ภาษณ์ 100 คะแนน โดยประเมิ น จากความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จากประวั ติ ส่ ว นตั ว
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการและทาง www.spk.onab.go.th ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561
7.การจัดทาสัญญาจ้างผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการกาหนด และต้องมี
ผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการจะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ โปรดอย่า
หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

(นางสุภาพร ชลวิถี)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานอานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

หน่วยงาน

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรับรองพระภิกษุสงฆ์ ทั้งในและต่างประเทศ
ที่มารอเดินทางในประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ ให้ความสะดวก
ติดต่อประสานงาน หรือให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ

ค่าตอบแทน

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง

ประมาณ 10 เดือน (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
และมีการต่อสัญญาจ้าง ทุก 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารสายภายในประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กาหนด วัน เวลา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ

ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

เวลาทางาน

แบ่งเวลาการทางานเป็นกะ ดังนี้
กะที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
กะที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น.
กะที่ 3 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 08.00 น.

