
 

ประกาศกรมหม่อนไหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ด้วยกรมหม่อนไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภท พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2554   และคําสั่งกรมหม่อนไหมท่ี 6/2560 
เรื่อง มอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 ซ่ึงเป็นคําสั่งมอบอํานาจ
ให้ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมหม่อนไหมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ  จํานวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
1. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
     กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป   
     ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

(1) ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไหมเพ่ือผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และปฏิบัติงานด้านผลิตพันธุ์หม่อน 
      (2)  ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม วิเคราะห์ข้อมูล 
     (3)  ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย 
  (4)  ปฏิบัติงานด้านการจัดทําเอกสารการรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  (5)  ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมดูแลเครื่องมือ
        วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ 
  (6)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ค่าตอบแทน   18,000.00 บาท 
 

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 และประกาศ 
  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ.  2561                                                                 
ระยะเวลาการจ้าง    
  ต้ังแต่วันทําสัญญาจ้าง  จนถึงวันท่ี 30  กันยายน   2562  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
  1. ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  2. หรือเหตุอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 
 

   /2. คุณสมบัติ.... 
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  2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปี  (นับถึงวันรับสมัคร) 
     (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
               ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง หรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 (6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
     เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษแล้ว

เกิน 5 ปี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียดของสังคม   
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ  
  

   หมายเหตุ  :  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นด้วย 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับราชการ ท้ังนี้ตาม
หนังสือกรม สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความ
ในข้อ 5 ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

(1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร 
  

3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี อาคารท่ีทําการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตาก)  เลขท่ี  93 หมู่ท่ี 2  ตําบลเชียงทอง   อําเภอ
วังเจ้า  จังหวัดตาก  ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 –  2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ 
(08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหมายเลขโทรศัพท์  055 – 896634-5 
 

     3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน  
       1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป   
  (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

   /(2.1) สําเนา... 
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       (2.1) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ       
ตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวน 2 ฉบับ   

      (2.2) สําเนาใบปริญญาบัตร  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  ในกรณีท่ีไม่ 
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรองท่ี สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้                  

 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายด้านหน้าบัตรด้านเดียว  ท่ียังไม่หมดอายุ   จํานวน 1 ฉบับ 
 (4) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ                                
 (5) ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน โดยต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้แก่ 
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- วัณโรคระยะอันตราย 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติด 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง   
 (6) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญการ

สมรส (ถ้ามี) 
 (7) สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 (8) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

     ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  โดยลงชื่อกํากับไว้ทุกหน้า
ของสําเนาเอกสารด้วย 
 

     3.3 เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายใดๆ ได้  
 
  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  
  (1) กรมหม่อนไหม โดย  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ (ตาก) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในวันท่ี 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ตาก  และทางเว็บไซต์  www.qsds.go.th/qssc_tak 
 

  หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  สามารถติดต่อสอบถามราย 
ละเอียดได้ท่ี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก หรือ หมายเลข 
โทรศัพท์ 055 – 896634-5   
   

            / ท้ังนี้ ผู้... 
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ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ   และบัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวท่ีมีภาพถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้  มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
 

5. กําหนดการเลือกสรร 
    (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2561 
    (2) ประเมินสมรรถนะโดยทดสอบข้อเขียน ปฏิบัติ ในวันท่ี 8  พฤศจิกายน 2561  
         ต้ังแต่เวลา 08.00 –  16.30 น. ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก 
    (3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยทดสอบข้อเขียน ปฏิบัติ ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  
และกําหนดวันสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ        
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก  และทางเว็บไซต์  www.qsds.go.th/qssc_tak  
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   100 โดยวิธีสอบข้อเขียน 

1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ทดสอบความสามารถท่ัวไปและระเบียบท่ี

เก่ียวข้องในการบริหารราชการ 

          

1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
- ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และความรู้ด้านมาตรฐาน
เก่ียวกับหม่อนไหม 

  

2. ทักษะ 
    1.1 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
   100 

 
โดยวิธีปฏิบัติ 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล    100 โดยวิธีสัมภาษณ์ 
    3.1 วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 
    3.2 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 
    3.4 การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    3.5 การสื่อสารและการนําเสนอ 
    3.6 การประเมินผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต 

  

รวม    300  
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7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ ท่ีจะถือว่า เป็นผู้ ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ี ไ ด้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลแตะละสมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และประเมินคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล (ครั้งท่ี 3) จะต้องสอบผ่านสมรรถนะ (ความรู้) ไม่น้อยกว่า 60%   
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ท้ัง 3 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1,2 และครั้งท่ี 3 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่าแต่ถ้ามีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณา   
ให้ผู้ท่ีมีเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลําดับสูงกว่า  
 

8. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตาก  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตาก  www.qsds.go.th/qssc_tak และทางเว็บไซต์  
http://www.qsds.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด       
2  ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันแล้วแต่
กรณี 
 

9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (1) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยจะเรียก      
ผู้ท่ีสอบได้ลําดับท่ี 1 ได้รับการแต่งต้ังก่อน 
  (2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้าง  ตามท่ีกรมหม่อนไหมกําหนด ณ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก  
 

  ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งท่ีมี และภายหลังมีตําแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตาก
อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
                                                             
                                                                           
 
           (นายโสภณ ยอดพรหม) 
                           ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก 
          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
 
 
 
 
 
 


