ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
..................................................
ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
ประสงค์จ ะรั บ สมัค รบุค คลเพื่ อจั ดจ้ างเป็ นพนัก งานราชการทั่ว ไป ฉะนั้น อาศัย อํา นาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ
๑. ตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง (เขต ๘)
๒. ตําแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน (เขต ๘)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปีทําสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็น...

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครเลือกสรรครัง้ นี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและมีวุฒิที่กําหนดตามเอกสารแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ทสี่ ํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๘ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และลงชื่อกํากับหลังรูปถ่าย
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) สําเนา...

-๓(๖) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒ – ๖) ให้ผสู้ มัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒขิ องตําแหน่งทีส่ มัคร อันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบ
ในวั นที่ ๒๔ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สํานั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ ๘ อํา เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และที่ www.oard8.go.th (โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔ – ๔๔๕๙๐๕ – ๖) และที่ www.doa.go.th
(แถบเมนูหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร หัวข้อ กอง ศูนย์ สํานัก เลือกกองการเจ้าหน้าที่)
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมิน
(ตามเอกสารแนบท้าย)

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

รวม

๑๐๐
๖. เกณฑ์...

