
        
       

 
 

ประกาศ  กรมหม่อนไหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
  ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
(นครราชสีมา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอ านาจ 
ตามค าสั่งกรมหม่อนไหม ที่ ๙๓/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ตามข้อ 4.3 อนุมัติในการจ้างและเลิกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ให้จ้างได้ภายในวงเงินที่
ก าหนดให้เบิกกับส านักงา น คลังจังหวัด หรือส านักงานคลังอ าเภอ แล้วแต่กรณี รวมทั้งลงนามในค าสั่งจ้างและเลิ กจ้าง
ดังกล่าว การจ้างหรือเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 
 กค 0527.6/31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
และระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลู กจ้างของส่วนราชการ พ .ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติ ม  พนักงานราชการ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ .ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ  ก าหนดลักษณะงานและของกลุ่ม คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จ านวน 1 อัตรา รวม 1 ต าแหน่งงาน 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑.  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) การบริหารจัดการด้านเอกสาร งานธุรการและงานสารบรรณ 
(2) งานพิมพ์เอกสารราชการ 
(3)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน  2556 – 30 กันยายน ๒๕๕7 เป็นต้นไป ตามกรอบ

อัตราก าลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณท่ีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ได้รับเป็นส าคัญโดยท าเป็นสัญญาตามแบบที่ราชการก าหนด 
 
 
 
 
 

/๒.  คุณสมบัติทั่วไป 
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๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) สัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
     ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(๕) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น  
      แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน  
      ศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน  

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
(1) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ด้านการจัดการ, 

ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี ,ด้านคอมพิวเตอร์, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  
ที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมง     

(2) สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี 
  (3) สามารถโต้ตอบหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้ดี 
  (4) สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเบื้องต้นได้ 
3. การับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
เลขที่ ๑๘๘๗ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โทร. ๐๔๔-๒๑๔๑๐๒ - ๓  
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ถึง 7 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ในวันและเวลาราชการ 
  
 
 
 
 

/๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร… 
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๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  
     (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
(๒) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 

จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส,ใบรับรองการผ่านทหาร,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ขอให้น าหลักฐานตัวจริงไปแสดง และให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ เอกสารที่เป็น

ส าเนาทุกฉบับ 
 ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก เอกสารของผู้สมัครหรือตัว
ผู้สมัครเองไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 
๔.  ก าหนดการเลือกสรร 

(๑)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  8 พฤศจิกายน ๒๕๕6 
ประเมินสมรรถนะ โดยทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น.  

(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น 
เพ่ือสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น.  
 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  

(3) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะ (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี  
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา)  

 
 
 

/๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๖๐ ทดสอบข้อเขียน 
๒. ความรู้สามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะต าแหน่ง ๔๐ ทดสอบปฏิบัติ 
๓. ความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ สัมภาษณ์ 
 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  รวมไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มิสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
สามารถอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะต าแหน่ง รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบได้ 
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี 
 
๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการเรียกท าสัญญาจ้างตามที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ก าหนด 
ตามล าดับที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเลือกสรร  เพื่อให้ไปรายงานตัวท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕6 
ในเวลาราชการ ณ ศนูย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (นครราชสีมา) ตามวันเวลาที่ก าหนด หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 
 

(นายวิศิษฐ์  ไฝจันทร์) 
ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 

 


