กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับสมัครงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการ
ตาแหน่ง
: เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย
จานวน
: 1 ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
: 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
: กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบั ติงานทางด้านวิช าการ เพื่อทาหน้าที่ผู้ ช่ว ยวิจัย ในการประมวลผลข้อมูล
เชิงวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการประเมินปริมาณนาฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย สุ ข ภาพร่ างกายแข็ งแรงเหมาะสมกับ ต าแหน่ งงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่ สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์ ) พร้อมทังมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจาคุก เว้นแต่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิช าคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่ นที่ส่ว นราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6. สามารถใช้ งานโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าหรั บจัด การงานเอกสารได้เ ป็นอย่า งดี โดยเฉพาะ
โปรแกรม MS-Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ได้ดี
7. มี ความรู้ พื นฐาน ทั กษะ ความช านาญ และมี ประสบการณ์ใ ช้ง านโปรแกรมทางด้า นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เช่น ArcGIS, QuantumGIS เป็นต้น
8. หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ สถิติเพื่ อการวิจัย หรือ
มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) สามารถเขียนชุดคาสั่งตอบโต้การทางานได้ มีความรู้ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รัก การเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทางานเป็นทีม
ทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
10. สามารถทางานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่ อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจากัดหรือ
พันธะทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาประวัติการศึกษา (Transcript)
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบรับรองแพทย์
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิว จานวน 2 รูป
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตังแต่วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2561 ที่กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง
กองปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง ชั น 4 อาคารที่ ท าการหลั ง ใหม่ กรมฝนหลวงและการบิ น เกษตร ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2109-5100 ต่อ 410 หรือ 086-4984902 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (ด้วยการแจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์)
******************************************************

ข้อกาหนดและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลงานวิจัย
ภายใต้โครงการประเมินปริมาณนาฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิด C-band
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ข้อ 1 ให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์)
ข้อ ๒ คุณสมบัติทั่วไปของผู้เสนอราคา
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความประพฤติเรี ย บร้ อย สุ ขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ
ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่ สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์ ) พร้อมทังมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.4 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจาคุก เว้นแต่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิช าคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่ นที่ส่ว นราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.6 สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
โปรแกรม MS-Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ได้ดี
2.7 มีความรู้ พืนฐาน ทักษะ ความช านาญ และมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เช่น ArcGIS, QuantumGIS เป็นต้น
2.8 หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกีย่ วข้อง ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ สถิติเพื่อการวิจัย หรือ
มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) สามารถเขียนชุดคาสั่งตอบโต้การทางานได้ มีความรู้ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
2.9 มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รัก การเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทางานเป็นทีม
ทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
2.10 สามารถทางานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่ อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจากัดหรือ
พันธะทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
2.11 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในสถานที่ราชการ
2.12 หากผู้รั บจ้างมีเหตุจ าเป็ นส่ว นตัว ที่จะขอหยุดให้ บริการจะต้องแจ้งล่ว งหน้าและจัดหาผู้ มี
คุณสมบัติไม่ต่ากว่าผู้รับจ้างมาให้บริการแทน หากไม่สามารถจั ดหาผู้มาให้ บริการแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะหักค่า
จ้างเหมารายเดือนของเดือนนันๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างเหมารายวัน ดังระบุข้อ 6 ตามจานวนวันที่ขาดงาน

ข้อ 3 ขอบเขตการจ้าง
เป็นการจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูล
งานวิ จั ย (วิ ท ยาศาสตร์ ) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระมวลผลข้ อ มู ล งานวิ จั ย เป็ น ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย ของ
กองปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ กั บ กลุ่ ม วิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง
กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
เอกสารเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒.๑ สาเนาประวัติการศึกษา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๒.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๒.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๒.4 ใบรับรองแพทย์
๒.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว จานวน 2 รูป
2.6 สาเนาหน้าเล่มสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๒.๗ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
ข้อ ๕ ระยะเวลาการจ้าง
การจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย
(วิทยาศาสตร์) มีกาหนดระยะเวลาเริ่มให้บริการตามข้อตกลง ตังแต่วันที่ทาสัญญา และสินสุดในวันที่ 30
กันยายน 256๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทางานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะบอกเลิกข้อตกลงนีได้
ข้อ ๖ ค่าจ้าง การจ่ายเงิน และค่าปรับ
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน รวม 3 เดือน 15 วัน เป็นเงินรวมทังสิน
52,500.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จ่ายค่าจ้างในอัตรางวดละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) โดยในเดือนมิถุนายน 2561 จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน 7,500.- บาท อัตราค่าจ้างดังนี
ตาแหน่ง
งวดที่ / เดือน
อัตราเงิน
*อัตราค่าปรับ รวมเป็นเงิน
จ้างเหมาบริการ
เดือน (บาท) วันละ(บาท) ทังสิน(บาท)
งานประมวลผล งวดที่ 1 วันที่ 16-30 มิถุนายน 256๑
7,500.500.15,000.484.ข้อมูลงานวิจัย งวดที่ 2 วันที่ 1-3๑ กรกฎาคม 2561
52,500
งวดที
่
3
วั
น
ที
่
1-3๑
สิ
ง
หาคม
2561
15,000.484.(วิทยาศาสตร์)
งวดที่ 4 วันที่ 1-30 กันยายน 256๑
15,000.500.*หมายเหตุ : เป็นอัตราค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการงานในหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เกิดความเสียหายภายในแต่ละงวด
และคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว หากงานงวดใดผู้รับจ้างไม่มา
ทางานตามที่กาหนด จะถูกปรับเป็นรายวัน (อัตราตามตาราง)

ข้อ ๗ สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจาภาค กองปฏิบัติการ
ฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือปฏิบัติงานตามสถานที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๘ ข้อกาหนด ข้อบังคับ และระเบียบการทางาน
8.1 วัน/เวลาปฏิบัติงาน ตังแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 - 18.30 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8.2 เวลาพักระหว่าง 12.00 น. - 13.00 น. ของวันทางานปกติ
8.3 การลงเวลาทางาน ผู้รับจ้างต้องลงเวลาทางานทุกครังที่เข้างาน ไม่เกินเวลา 08.30 น. และ
ไม่ลงเวลากลับก่อนเวลา 18.30 น. ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
8.4 งานที่ให้บริการในแต่ละงวด จะต้องสรุปผลการให้บริการในวันสุดท้ายที่ให้บริการในแต่ละงวด
8.5 กรณีตอ้ งไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับอนุมัติ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่ ทางราชการ
กาหนด
ข้อที่ 9 การควบคุมงานและการตรวจงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม และ
ให้คาปรึกษาแนะนา มีอานาจที่จะตรวจสอบการให้บริการงานในหน้าที่ หรือแจ้งให้แก้ไข ปรับปรุง เพื่ อให้
การบริการงานในหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 10 งานพิเศษ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษ ซึ่งมิได้แสดงไว้ในเอกสารข้อตกลงนี หากงานพิเศษ
นันๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี โดยให้ใช้อัตราค่าจ้างตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงนี
ใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึนด้วย
ข้อที่ 11 ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่ งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงได้ทันที ในกรณีที่
ผู้รับจ้างละเมิดข้อตกลงจ้าง ไม่ว่าในกรณีใดๆ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอสงวนสิทธิในการปรับ ตาม
ค่าเสียหายทีพ่ ิสูจน์ได้

รายละเอียดของงานและปริมาณงาน
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งวดงานที่ 1 – 4 (มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๑)
ร่วมเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถังวัดนาฝนภายในพืนที่การตรวจวัด
ของเรดาร์ฯ เคลื่อนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครอบคลุมพืนที่จังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวลาภู จังหวัดอุดร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอุบลราชธานี)
ร่วมเก็บข้อมูลการตรวจวัดของเรดาร์ฯ เคลื่อนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ
.uf ไฟล์ และ .jpeg (CAPPI) ไฟล์
ร่วมจัดทารายงานการตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดของเรดาร์ฯ เคลื่อนที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในหัวข้อต่อไปนี
- จานวนวัน และช่วงเวลา ที่เรดาร์ฯ เคลื่อนที่ ทาการตรวจวัด
- จานวน .uf ไฟล์ ที่ได้จากการตรวจวัดในแต่ละวัน ของเรดาร์ฯ เคลื่อนที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
แปลง .uf ไฟล์ ให้อยู่ในรูปแบบ .mdv ไฟล์ หรือ .nc ไฟล์ โดยใช้โปรแกรม TITAN
ร่วมจัดทารายงานการวิเคราะห์กลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์ฯ เคลื่อนที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยพิจารณาตัวแปรดังนี
- จานวนกลุ่มฝน
- ระยะเวลาของกลุ่มฝน
- ปริมาตรของกลุ่มฝน
- พืนที่ของกลุ่มฝน
- ความสูงฐานเมฆ และยอดเมฆ
- ค่าความเข้มการสะท้อนกลับของกลุ่มฝน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ไม่น้อยกว่า
100 สถานี/เดือน

ไม่น้อยกว่า 4,800
ไฟล์/เดือน
1 ฉบับ/เดือน

ไม่น้อยกว่า 7,200
ไฟล์/เดือน
1 ฉบับ/เดือน

ไม่น้อยกว่า
2 เรื่อง/เดือน

