
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  ในต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเพชรบุร ี

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

 ด้วยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ในต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จ านวน 5 อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
8 มิถุนายน 2564 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความประกาศในข้อ 5 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง  
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
  1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  1.2 ต าแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จ านวน 5 อัตรา 
  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  1.4 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจา้ง 
  1.5 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงาน 
  1.6 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่  
30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  2.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ไม่เป็น ... 
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   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าป ี
    การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ 
ต้องก าหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนัก งานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 3. การรบัสมัคร 
  3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวดัเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่15 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. 
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท ์
032 426 666  
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x2 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
   (2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรอง 
ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จ านวนอย่างละ  
2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  
15 กรกฎาคม 2564 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐาน
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าด้วย จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
   ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
 

(5) หนังสือรับรอง... 
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   (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จ านวน 100 บาท  
  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ  
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีจะไม่คืนค่าสมัครสอบ 
ในการสมัครด้วย 

 4. การประกาศรายชื่อผูส้มัครเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมนิ และระเบียบเกี่ยวกบัการประเมิน 
  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมิน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://phetchaburi.industry.go.th หัวข้อ 
“รับสมัครงาน” 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
  5.1 การประเมินครั้ งที่  1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
โดยมีหลักสูตรปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  5.2 การประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ทั้งนี้ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ
เขารับการประเมินครั้งที่ 2 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งจะได้รับ 
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี

 7. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
โดยเรียงล าดับตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
และประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในล าดับที่
ดีกว่า แต่ถ้าได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้เรียงล าดับ
ตามเลขประจ าตัวสอบ จากน้อยไปมาก 

การขึ้นบัญชี ... 
 



  4  

 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

 8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรกี าหนด  

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้จังหวัดเพชรบุรทีราบด้วย  
  

ประกาศ ณ วันที่  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศจังหวดัเพชรบุรี ลงวันที่             กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
พนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ต าแหน่งนักวชิาการอตุสาหกรรม 

 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง   5  อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจ้าง 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
    ราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท 
    หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา 
    การจ้างงาน 

ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มี
    การต่อสัญญาจ้าง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ส ารวจ รวมรวม รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 รวมทั้งติดตามการลงข้อมูลของสถานประกอบการผ่านระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
 2. ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภาคอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ และข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 3. ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลใน
ก ากับดูแลให้เป็นปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติแร่ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นสถานประกอบการในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
การจัดการมลพิษทางน้ าและอากาศ การขออนุญาตกากอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว Green Industry การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 5. ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นกับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เตรียมธุรกิจสู่ยุค Next Normal เช่น การด าเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 
 6. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้
 

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งที่ 1 
- ความรู้ทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 
- ความรู้ เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม 
- ความรู้ เกี่ยวกับด้านการประกอบการเหมืองแร่ 
- ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบการ SMEs 
- ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 
- ความรู้ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

100 สอบข้อเขียน 
อัตนัยและปรนัย 

การประเมินครั้งที่ 2 
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน 
- พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น 
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 
- พิจารณาจากท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 

100 สอบสัมภาษณ ์

 


