ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็ นเจ้ าหน้ าที่
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
*****************************
ด้ วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิ ดรับสมัครบุคลากร
เพื่อสอบคัดเลือกเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่บริหาร วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 1 อัตรา
ต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ธุ ร การ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์
2. มีสญ
ั ชาติไทย
3. เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อยและไม่เสื่อมเสียในศีลธรรมอันดี
4. เป็ นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข
5. เป็ นผู้มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
6. ไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวและไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
7. ไม่เป็ นผู้เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยไม่ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ หรื อหน่วยงานใด
9. ไม่เป็ นโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคที่น่ารังเกียจ
10. ไม่เป็ นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ หรื อไร้ ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบ
จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
11. ชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ ว หรื อได้ รับการยกเว้ น

-2วิชาที่สอบ
1. ความรู้ทวั่ ไป
2. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

50 คะแนน
50 คะแนน

การรับสมัคร
ผู้สมัครต้ องยื่ นใบสมัครด้ วยตนเองตามแบบที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ กาหนด ที่สานัก
บริ ห ารงานกลาง สภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ ชั น้ 2 ตึ ก นวมหาราช ถนนราชวิ ถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 354 - 7533 - 37 ต่อ 214 ตังแต่
้ วันที่ 10 - 30 เมษายน 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีเอกสารและหลักฐานยื่นพร้ อมกับใบสมัคร ดังนี ้
1. รู ป ถ่ า ยหน้ าตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาด า ขนาด 1½ นิ ว้ จ านวน 1 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. ทะเบียนบ้ าน และบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมสาเนา 1 ชุด
3. ประกาศนี ยบัต ร หรื อปริ ญ ญาบัตรที่ จบการศึกษาและหนังสือ รับ รองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
4. หลัก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นสมรส ใบทหารกองเกิ น (สด.9) ใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว
ชื่อสกุล (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
สถานที่สอบคัดเลือก ห้ องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
กาหนดวันสอบ
ประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีท่ ี 16 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : ผูท้ ีผ่ ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ทดลองงานเป็ นระยะเวลา
3 เดือน และหากผ่านการทดลองงาน จะได้รับการบรรจุเป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
(นางเพ็ญพักตร์ ศรี ทอง)
เลขาธิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

