ประกาศ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ จํานวน ๘ อัตรา
ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบคุลากรเพื่อจัดจ้าง
เป็ น พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก าร ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย
จํานวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านดูแลเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ จํานวน ๑ ราย
๑.๒ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จํานวน ๑ ราย
๑.๓ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จํานวน ๑ ราย
๑.๔ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๑ ราย
๑.๕ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานราชการในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย จํานวน ๑ ราย
๑.๖ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จํานวน ๑ ราย
๑.๗ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ การซ่อมบํารุงและงานดูแลอาคาร สถานที่ จํานวน ๑ ราย
๑.๘ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล จํานวน ๑ ราย
๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
๓.1 คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
๓.๑.๒ มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจําตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
๓.๑.๓ มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
๓.๑.๔ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามสถานที่ซึ่งผู้ว่าจ้างกําหนดได้
๓.๑.๕ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะงาน
๓.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๓.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๓.๒.๔ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานข้อมูลข่าวสาร สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ เอกสารราชการ
๓.๒.๕ ผู้...

-๒๓.๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานราชการในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๒.๖ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี หรือ
คุ ณ วุ ฒิอย่ า งอื่ นที่ เที ย บได้ ในระดั บเดี ยวกั น ใน สาขาวิ ชาการบั ญ ชี หรื อสาขาวิช าบริ หารธุ ร กิ จ หรื อสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓.๒.๗ ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ซ่อมบํารุงและงานดูแลอาคาร สถานที่ สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มีประสบการณ์การทํางานด้านพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ
๓.๒.๘ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้
ความเข้าใจงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการงานเอกสารราชการ
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน ๑ ใบ
๔.2. สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กํากับ
ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th
๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๓ สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชั้น ๓ อาคารกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
๕. วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะนัดสอบสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพหมานคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลา
สอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สํานักงานเลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๕ และ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๐

