
 
 
 
 

ประกาศกรมหม่อนไหม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

----------------------------------- 
 

  ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ชุมพร) จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ประจ าศูนย์หม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ (ชุมพร)  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความนยัข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือ่นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2554 และค าสั่งกรมหมอ่นไหมที่ 93/2553 เรื่อง มอบอ านาจใหผู้้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม  ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจำ้งงำน 
     ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
     กลุ่มงำน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     รำยละเอียดกำรจำ้งงำน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
  (1) มีสญัชาติไทย 
  (2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ 
หรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือ 
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
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3. กำรรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารส านักงานศูนย์หมอ่น
ไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) หมู่ที่ 4 ต าบลสลุย  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัด
ชุมพร  ตั้งแต่วันท่ี 4 - 12  กันยำยน 2556 ในวันและเวลำรำชกำร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิทีห่มายเลข
โทรศัพท์ 077-611064 
  3.2 เง่ือนไขกำรสมัครสอบ 
       (1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผูม้ี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งทีส่มัครเข้ารบัการเลอืกสรร อันมผีลท าให้ผูส้มัครไม่มี
สิทธิการสมัครเข้ารบัการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการไดเ้ข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรบัผู้นั้น และผูส้มัครไมม่ีสทิธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้  
          (2) ผูส้มัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งนี ้
  3.3 หลักฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรบัสมัคร) จ านวน 3 รูป 
   (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผูม้ีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ที่รบัสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รบัอนุมัตจิากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  12 กันยายน  2556 
       ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบสุาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนมุัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรบั
สมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                  (4) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
     (5) ส าเนาหลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผูส้มัครเพศหญงิ) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 
(ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    (6) ใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยตอ้งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ 
        - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะทีป่รากฏอากรเป็นทีน่่ารังเกียจแกส่ังคม 
         - วัณโรคในระยะอันตราย 
         - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแกส่งัคม 
         - ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ 
         - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

…/ หลักฐาน 
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    หลักฐำนท่ียื่นประกอบ (ถ้ำมี) 
           (1) ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1 ฉบับ 
        (2) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ  
   ท้ังน้ี ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบับให้ผูส้มัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” โดยลงช่ือก ากับไว้  
ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
 

4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมินสมรรถนะ    
  กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)   
จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 13 กันยำยน 2556 ณ อาคารส านักงานศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) และทางเว็บไซต์ 
http://qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=cpn หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัตผิู้มสีิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบรหิารทั่วไป ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 077-611064  และจะท ำกำรประเมินสมรรถนะ 
ในวันท่ี 23 กันยำยน 2556 ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์หม่อนไหมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ (ชุมพร)  
  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ทีผ่่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  
  โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ทีส่อบได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอนัดับที่สงูกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ใหผู้้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1-2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สงูกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่
ได้เลขประจ าตัวสอบกอ่นเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สงูกว่า 
 

7. กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)  จะ
ประกาศรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบได ้ในวันท่ี 24 กันยำยน 2556 ณ อาคารส านักงาน ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) และทางเว็บไซต์ 
http://qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=cpn โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวใหเ้ป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร หรือเป็นอันยกเลกิตั้งแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งทีม่ีลกัษณะงานเดียวกันแล้วแต่กรณี 
 

.../8. การจัดท า 
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8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  1) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะไดร้ับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายช่ือผูผ้่านการเลอืกสรร  
  2) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะตอ้งท าสัญญาจ้างตามที่กรมหม่อนไหม ก าหนด 
  ในกรณีที่มผีู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหนง่ว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่าลกัษณะเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน กรมหม่อนไหม อาจพจิารณาจัดจ้างผูผ้่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรอืจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ 
ก็ได ้
 

ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
                                                     (นางสาววนิดา  สุวรรณสิทธ์ิ) 
                                             ผู้นวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรต ิ
                                       สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชีนาถ (ชุมพร) 
                                             ปฏิบัตริาชการแทน อธิบดีกรมหม่อนไหม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำรท่ัวไป 

แนบท้ำยประกำศกรมหม่อนไหม ลงวันท่ี  28 สิงหำคม พ.ศ. 2556 
............................................. 

 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ (ชุมพร) 
 

ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
 

กลุ่มงำน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ 
1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมลูด้าน

งานวิจัย 
   2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธ์ุหม่อน ดูแลรกัษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน 

เพื่อการผลิตไข่ไหม 
    3. ช่วยนักวิชาการเกษตร ก ากับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการ 
                         ไข่ไหม 
  4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝกึอบรม และส่งเสริมการปลูก 
                         หม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑห์ม่อนไหม 
   5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดท ารายงานต่างๆ การบันทึกขอ้มูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

อัตรำว่ำง  1 อัตรา 
 

ค่ำตอบแทน  15,960 บาท (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2556) 

 

ค่ำครองชีพ  - 
 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 
                     ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนกังานราชการ (ฉบบัที่ 6)  
                     พ.ศ. 2556 
 

ระยะเวลำกำรจ้ำง  
   1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

          2. ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                   1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร  
    
 

.../หลักเกณฑ ์
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 - ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมนิสมรรถนะ ดังนี้ 
 

ทดสอบสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้  
    1.1 ความรู้ ความช านาญในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
          การผลิตไข่ไหม   
    1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร  
        

50 
25 

 
25 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 

2. ทักษะ/ความสามารถ 
    2.1 ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ 
          ด้านการเกษตร 
    2.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร ์ 
          การใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู การบรหิารจัดการด้านหม่อนไหม 
 

20 
10 

 
10 

 

โดยวิธีสอบปฏิบัต ิ

3. คุณลักษณะ 
    3.1 มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
    3.2 การติดต่อสื่อสาร 
    3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพรบิ 
    3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 

30 
10 
10 
5 
5 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 


