
      

      
 
 

 
ประกาศ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
        ………………… 

        ด้วย ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ต าแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จ านวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท) 
 ปฏิบัติงานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย 
  ระยะเวลาการจ้าง : วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

 (1) มีสัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะความผิดทางวินัย  
 (5) ไม่เคยต้องโทษจ าคุก เพราะความผิดทางอาญา  
 (6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
  (7) ไม่เสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท  
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 ไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ
ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (2)  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถผลิตข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การเขียนข่าว  
การผลิตสปอต และสารคดี โดยใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายในส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 
 (3)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านส่ือวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งความรู้และทักษะใน
การสื่อสารด้านสื่อออนไลน์ 
 (4)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์  ตามแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์
ตามนโยบายของส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 และกรมประชาสัมพันธ์ 
 (5) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  
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3. หลักฐานการสมัคร 
    3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป 
      3.2 ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
เงื่อนไขการจ้าง  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2564  

    3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุล   

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    3.6 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
    3.7 หนังสือรับรองการผ่านงานด้านประชาสัมพันธ์ หรือด้านสื่อสารมวลชน (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
    ทั้งนี้ ให้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย

ทุกแผ่น 

    ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

4. การรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4  

ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 119 หมู่ 4 ถนนเอกาทศรถ ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.    
ในวันราชการ 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
    5.1 ผู้สมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้ 
    5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ

สมัครสอบต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
คือ วันที ่9 ธันวาคม 2564    

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเสียง และสอบสัมภาษณ์  วัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก 

    ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเสียง และสอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ทางเว็บไซต์ http://region4.prd.go.th และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ช้ัน 2 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 วันที ่13 ธันวาคม 2564  
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

   - ทดสอบเสียง 

   - สอบสัมภาษณ์ 

100 

100 

ทดสอบเสียง 

สอบสัมภาษณ์ 
 

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
      8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการประเมิน  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ทดสอบเสียงและสอบสัมภาษณ์ 
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
     8.2 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ 
     8.3 กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนได้อยู่ในอันดับสูงกว่า  
      8.4 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้ล าดับแรกท าสัญญาจ้างฯ  
เข้าปฏิบัติงานเรียงตามล าดับ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการจ้าง จะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นระยะเวลา 
1 ปี หรือจนกว่าส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะมีการเปิดสอบใหม่ในต าแหน่งเดียวกัน 
     8.5 ในวันที่รายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจาย  
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่  16 ธันวาคม 2564       
ทางเว็บไซต์  http://region4.prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2  
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวถือเป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อประกาศรายชื่อฯ  
ครบก าหนด 1 ปี หรือจนกว่า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 จะมีการเปิดสอบใหม่ในต าแหน่งเดียวกัน 

     ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 อาจพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ มาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งดังกล่าวได้ 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 
                   (                               )                   

 นายอ าเภอหนองบุญมาก 
    (นางระพีพร  มีสอาด) 

ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 4  
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