
 

ประกาศสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว (จางเหมา) 
--------------------------------------- 

 
  ดวยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดรับอนุมัติกรอบคาจาง
เหมาแรงงานปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จากแผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ผลผลิต 
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลักพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ตําแหนงและรายละเอียดที่รับสมัคร  จํานวน  3  ตําแหนง 
   1.1 ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  คน ปฏิบัติงานราชการมีหนาที่ขับ       
ขับรถยนตบํารุงรักษาความสะอาดรถยนต แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของรถยนตทางราชการ อัตรา
คาจาง 5,340 บาท /เดือน ระยะเวลาการจาง  9  เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2551 
เปนเงิน 48,060  บาท จะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานในหนาที่และ
ไดรับใบอนุญาตขับรถยนต และผานการคัดเลือกทหารเรียบรอยแลว 
   1.2  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย  จํานวน  2  คน ปฏิบัติงานราชการมี
หนาที่เฝาสถานที่ราชการ ดูแลทรัพยสินของทางราชการและความเรียบรอย ภายในบริเวณสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และบานพักของทางราชการ อัตราคาจาง 4,640 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจาง  9  เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2551 เปนเงิน 83,520 บาท จะตอง
เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง ซ่ือสัตยตอหนาที่ปฏิบัติงานวันละ 12 ช่ัวโมง 
   1.3 ตําแหนงคนงาน  จํานวน  2  คน ปฏิบัติงานราชการมีหนาที่ปฏิบัติงานที่ตอง
ใชแรงงานทั่วไป ดูแลรักษาความสะอาด ดูแลไมดอกไมประดับ และไมผล อัตราคาจาง 4,640 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจาง  9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2551 เปนเงิน 83,520 บาท จะตอง
เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2. คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1 มีสัญชาติไทย 
   2.2 มีอายุไมต่ํากวา 21 ปบริบูรณ (ผานการคัดเลือกทหาร) 
   2.3 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
           
              /2.4 เปนผูมีสุขภาพดี  
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   2.4 เปนผูมีสุขภาพดี 
   2.5 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
   2.6 เปนผูมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
   2.7 ตองมีใบอนุญาตขับรถยนต 
  3. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 
  4. หลักฐานการสมัคร 
   4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 3 x 4  ซ.ม. ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน 1 รูป 
   4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหโดยมีรูปถาย
และลายมือช่ือของผูถือบัตรหรือสําเนาทะเบียนบาน อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ 
   4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตรแสดง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ไดกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง จํานวน 1 ฉบับ 
ตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 
   4.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ไดแก ใบกองเกินทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) ใบ
ทะเบียนสมรส (เฉพาะผูสมัครหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล  (กรณีที่ช่ือตัว-ช่ือสกุล ในหลักฐานการ
สมัครสอบไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
   4.5 สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต 
  ทั้งนี้ ใหผูสมัครเขียนรับรอง “สําเนาถูกตอง” พรอมเซ็นชื่อกํากับในสําเนาหลักฐาน
ทุกฉบับ 
   4.6 ใบรับรองแพทย 
  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตาง ๆ ไดที่สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 จนถึงวันที่ 17    
ธันวาคม 2550 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 
  6. สอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  จะดําเนินการสอบ
คัดเลือกวันที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. และประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 20 
ธันวาคม 2550  เวลา 08.30 น. 
  7. วิธีการคัดเลือก 
    จะทําการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ 
         /8. เกณฑการตัดสิน 
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  8. เกณฑการตัดสิน 
    ผูผานการคัดเลือกไดจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา รอย 60 
  9. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
   จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาไดคะแนนเทากันจะใหผู
ที่เลขประจําตัวคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
  10. การบรรจุแตงตั้ง 
 ผูผานการคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการ
คัดเลือก 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 

      (ลงนาม)         ปาริชาติ   ศรีวิพัฒน 
            ( นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ) 
              ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
        จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 

     สําเนาถูกตอง 
            พยอม  สูงพน 

     ( น.ส.พยอม  สูงพน  ) 
        เจาหนาที่ธุรการ 5 

 
 
 
 
 
        ราง/ตรวจ  พยอม 
        พิมพ/ทาน ณัจมน 
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