
 
 

 ประกาศกรมหม่อนไหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
(กาญจนบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร         
เพ่ือปฏิบัติงานสังกัดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กาญจนบุรี)  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมหม่อนไหม ที่556/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง มอบอ านาจให้
ปฏิบัติแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ตามข้อ 2.3 ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (2) อนุมัติการจ้าง          
การเลิกจ้าง การลาออก การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและประเมินผลพนักงานราชการ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11  กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน  ๑ อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
       ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  
              กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป  
                     ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(๑) การศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม 
(๒) การผลิตและขยายพันธ์หม่อนไหม 
(๓) งานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหมและการตลาด 
(๔) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(๕) ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

             อัตราว่าง   ๑  อัตรา 
             ค่าตอบแทน    ๑8,000  บาท 
             สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
            ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕8 เป็นต้นไป  
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณท่ีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 
ได้รับเป็นส าคัญ โดยท าตามสัญญาตามแบบที่ราชการก าหนด 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
            ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ ์และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
/(4)ไม่เป็นผู้… 
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 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน      
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ.  ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ได้แก่  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น 
ที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑) วุฒิการศึกษาไม่ต ากว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
กาญจนบุรี  เลขที่ ๙๑  หมู่ ๗  ต าบลหนองหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่วันที่  8 เมษายน 2558  
ถึงวันที่  16  เมษายน  ๒๕๕8  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)  โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ในการสมัคร  และขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๙๑๙-๗๐๗   

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑.๕ x ๒  นิ้ว   

โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
            (๒) ส าเนาประกาศนียบัตร  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ  2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  20 เมษายน 2558    

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนถ่ายด้านหน้าบัตรด้านเดียว  ที่ยังไม่หมดอายุ  และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

 (๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ              
(ในกรณีที่ชื่อ  -  นามสุกลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑ ฉบับ 

(๕) ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน ๑ ฉบับ  (ถ้ามี) 
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน เพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) จ านวน 1 ใบ 
ทั้งนี ้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อ 

ก ากับไว้ด้วย 

/3.3 เงื่อนไข... 
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  ๓.๓  เงื่อนไขการรับสมัคร 

         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  17  เมษายน 2558  ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี  และทางเว็บไซต์
www.qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=kri 
  ประเมินสมรรถนะ โดยการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 21  เมษายน  2558 ตั้งแต่เวลา 
09.30 -11.30 น. 
  (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  22  เมษายน  2558 เพ่ือสอบสัมภาษณ์   
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นตน้ไป  

 (3) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะ (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า        
ร้อยละ 60 เพ่ือขึน้บัญชีผู้สอบผ่าน ในวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี  

หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี หรือหมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๔-๙๑๙-๗๐๗   

ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ  และบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราชการออกให้  มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 

 
 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
  ผู้สมัครต้องทดสอบสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ในวันที ่21  เมษายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 -11.30 น. 
๑. โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ๑.๒   ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

100 
 

สอบข้อเขียน 
 

ในวันที ่22  เมษายน  2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. 
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร 
   2.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 
รวมคะแนนสอบ 

 
๒๐๐ 

 

 
 
 

/6.เกณฑ์การตัดสิน... 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๖๐  และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ด้านไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ  ๖๐  และรวมกันทั้งสองด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๗. ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนที่สอบได้ ในกรณีท่ีมีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบ
ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)เท่ากันอีกให้ผู้
ที่ได้เลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                          
ณ บอรด์ประชาสัมพันธ์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี  และทางเว็บไซต์
www.qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=kri โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันแล้วแต่กรณี 

 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามที ่ศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ก าหนด 
  (๒) ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
   

  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี  อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่
เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
 
 

ประกาศ  ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

 

                                      ( นายนิวัธ  รัตนวงศา )    
                               นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กาญจนบุรี)  

ปฏิบัติราชการแทน  อธบิดีกรมหม่อนไหม 
 

 
 
 


