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ข้ อปฏิบัตสิ าหรับบริษทั ที่ขอใช้ สถานที่รับสมัครงาน
บริเวณอาคารศิลาบาตร ชั้นล่าง
โครงการจัดหางานให้ นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา
1. บริษทั ต้ องทาหนังสื อขออนุญาตใช้ สถานทีร่ ับสมัครงานพร้ อมแนบเอกสาร ดังนี้
1.1 หนังสื อขออนุญาตใช้ สถานที่ 1 ฉบับ
(เรียน หัวหน้ างานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา)
1.2 หัวกระดาษต้ องมีชื่อและสถานทีอ่ ยู่ของบริษทั
1.3 สาเนาหนังสื อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล หรือหนังสื อรับรอง
1.4 หนังสื อมอบอานาจของผู้มอบอานาจให้ ผู้รับมอบอานาจดาเนินการรับสมัครงานที่
มหาวิทยาลัย พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนบุคคลทั้ง 2
1.5 ตาแหน่ งงาน ต้ องระบุคุณสมบัติของตาแหน่ ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานและค่ าจ้ างหรือค่ าตอบแทน
2. บริษทั ต้ องระบุชื่อผู้ที่มารับสมัคร พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน / บัตรประจาตัวพนักงาน
ของบริษทั หรือหลักฐานอืน่ ๆ มาพร้ อมหนังสื อขออนุญาตใช้ สถานที่ และต้ องยืน่ หนังสื อ
ขอใช้ สถานทีก่ ่อนมารับสมัครงงานอย่ างน้ อย 1 สั ปดาห์
3. บริษทั ต้ องมีตาแหน่ งงานว่ างจริง และต้ องเป็ นตาแหน่ งทีเ่ หมาะสมกับนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. เจ้ า หน้ า ที่ / พนั กงาน ที่จ ะมารั บสมัค รต้ องแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยหรื อ แต่ ง กายตามฟอร์ ม
ของบริ ษั ท (ไม่ ค วรใส่ กางเกงขาสั้ น,เสื้ อ แขนกุ ด ) และติ ด บั ต รอนุ ญ าตของงานแนะแนวฯ
ตลอดการนั่งรับสมัครงาน และมีจานวน ไม่ เกิน 2 ท่ าน
5. บริษทั มารับสมัครงงานได้ ครั้งละไม่ เกิน 3 วัน / สั ปดาห์ ในวัน เวลาราชการ
5.1 ต้ นสั ปดาห์ อนุญาต 3 วัน (จันทร์ - พุธ)
5.2 ปลายสั ปดาห์ อนุญาต 2 วัน (พฤหัสบดี – ศุกร์ )
5.3 ระยะเวลาในการตั้งโต๊ ะรับสมัครงาน 09.00 – 16.00 น.
6. บริษทั ต้ องไม่ เก็บค่ ารับสมัครงงาน หรือค่ าใช่ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากนักศึกษา

-27. บริษทั ต้ องแจ้ งผลการรับสมัครงานทั้งงานประจา / งานชั่วคราว ให้ ทราบในวันสุ ดท้ าย
ของการมารับสมัคร ตามแบบฟอร์ ม
8. บริษทั ต้ องสรุปผลการบรรจุงานในตาแหน่ งต่ างๆ ให้ ทราบทุกครั้งทีม่ ารับสมัครหากไม่ แจ้ ง
จะไม่ อนุญาตในครั้งต่ อไป
8.1 งานชั่วคราว ให้ แจ้ งผลการบรรจุงานในวันที่มารับสมัครหรืออย่ างช้ าภายใน 1 สั ปดาห์
8.2 งานประจา ให้ แจ้ งผลการบรรจุงานภายใน 1 เดือน หลังจากรับสมัคร
8.3 แจ้ งผลการบรรจุงานตามแบบฟอร์ ม
9. ในการรับสมัครงานชั่วคราว / ประจาผู้รับสมัครงานต้ องให้ ผู้สมัครงานทุกคนลงทะเบียนสมัครงาน
ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้น การรับสมัครแล้ว ผู้แทนสถานประกอบการต้ องสรุปจานวนผู้สมัครที่
ลงทะเบียนสมัครงาน (ตามแบบฟอร์ มใบลงทะเบียนสมัครแนบมา) พร้ อมกับใบสรุปผล
การรับสมัครงาน
10. บริษัทที่มารับสมัครงานต้ องไม่ เป็ นบริษทั จัดหางาน / บริษทั นายหน้ า / ขายตรงหรือบริษทั ลูกโซ่
11. บริษัทต้ องเตรียมป้ ายรับสมัครงาน ระบุชื่อบริษัทหรืออุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
12. พืน้ ที่อนุญาตรับสมัครงานบริเวณ ชั้นล่าง อาคารศิลาบาตรตามจุดทีง่ านแนะแนวฯ กาหนด
13. ผู้แทนบริษัทต้ องพบเจ้ าหน้ าที่หน่ วยจัดหางานก่ อนทีจ่ ะไปรับสมัคร
14. การบริการจัดหางานของงานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา เป็ นบริการทีไ่ ม่ คดิ ค่ าตอบแทน
จากบริษทั และหน่ วยงานทีม่ าตั้งโต๊ ะรับสมัครงาน ทุกกรณี หากผู้ใดแอบอ้ างหรือเรียกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ กรุ ณาแจ้ งที่ หน่ วยจัดหางานหรือหัวหน้ างานแนะแนวฯ โดยตรง
หน่ วยบริการจัดหางาน
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โทร. 02310 – 8126

