
 
 
 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

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

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง       
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ             
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/205 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564        
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัตทิั่วไป 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8      
ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน     

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่  

ในพรรคการเมอืง 
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด    

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  
                          การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ         
ต้องกําหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศี ลธรรมอันดีจนเป็น            
ที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหน ดเพื่อประกอบ             
การพิจารณาด้วย 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า     
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร     
เป็นพนักงานราชการได้ ทั้ งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501           
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน         
หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

 2.2 คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

3. การรับสมคัร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้      
ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่  12 – 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ          
โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่างวันที่        
12 – 16 กรกฎาคม 2564  
  (1) ให้ผู้สมคัรสอบเข้าไปกรอกใบสมัครที่เวบ็ไซต ์https://opsmoac.thaijobjob.com    
เลือกกล่องข้อความ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการ 
และตำแหน่งที่จะสมัคร”  
  (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ    
จะกำหนดแบบฟอรม์การชำระเงินให้โดยอัตโนมัต ิ 
  (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครือ่งพิมพ์ในขณะนั้น ให้บนัทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทกึข้อมูล เพื่อนำไปพมิพ์ในภายหลัง 
      ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไป
ที่หัวข้อ “ตรวจสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้ 
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได ้
  ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย 
จำกดั (มหาชน) ตั้งแตว่ันที ่12 - 17 กรกฎาคม 2564   
  ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ            
ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร   
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล   
ในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน 
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว 
 

ทั้งนี.้. 
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  ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ
จำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ 
  ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยระบบจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม          
ในการสมัครสอบไปแล้ว 1 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://opsmoac.thaijobjob.com  
เลือกกล่องข้อความ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการ
และตำแหน่งที่จะสมัคร” หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 
  ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วนัที่  23  กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับอมบหมาย ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com  เลือกกล่อง
ข้อความ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการและตำแหน่ง
ทีส่มัคร หัวขอ้ “พมิพใ์บสมัคร”  
  ทัง้นี้ การสมัครสอบจะถือวา่มีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขัน้ตอน
และชำระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
  4.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ส่วนราชการ ๆ ละ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น  
  4.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมคัรสอบได้เพียงครัง้เดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลีย่นแปลง
แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไมไ่ด ้
  4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน
ข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบ        
วันสุดท้าย คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด     
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกีย่วกับการสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ ์
  4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง  
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ       
ที่แก้ไขเพิม่เติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  4.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ   
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร      
และสหกรณ์ หรือจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ    
มาตัง้แต่ตน้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ รวมถึงผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได ้
 
 

5. ประกาศรายชื่อ... 
 

https://opsmoac.thaijobjob.com/















