
 
 

  

        ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

     
  ตามที่ ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยส านักงานประมงจังหวัดประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักงานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  5  อัตรา ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจและ
ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com  
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  นั้น 

  บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ทั้งนี ้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า 
  1. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบก าหนด 1 ปี โดยไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวใช้ส าหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น  
  2. ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างเพ่ิมในต าแหน่ง
และลักษณะงานเดียวกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการ
เลือกสรรใหม่ก็ได้ 
  3. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้จัดจ้าง ณ หน่วยงานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร และที่จะก าหนดเพ่ิมในภายหลัง
  4. กรณีที่เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมาท าสัญญาจ้างหมดบัญชีแล้ว และภายหลังมีอัตราว่างเพ่ิม
ในต าแหน่งและลักษณะงานเดียวกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีใดบัญชีหนึ่งของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ของกรมประมง ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ 

 5. ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้ กรณีมีอัตราว่างตามข้อ 4 และผู้ใดได้รับ
การเรียกตัวให้มาท าสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ถ้าไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างและได้แจ้งความจ านง
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่ายังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม
โดยจะไม่มีสิทธิได้รับการเรียกตัวให้มาท าสัญญาจ้างในหน่วยงานอ่ืน  ๆ ของกรมประมงอีก และกรมประมง
จะเรียกตัวผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นล าดับถัดไปให้มาท าสัญญาจ้างได้จนกว่าจะหมดบัญชี 
  6. กรณีที่มีต าแหน่งว่างในส่วนราชการอ่ืน (ไม่สังกัดกรมประมง) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะใช้
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการในส่วนราชการอื่นได้ด้วย โดยจะต้องมีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและ
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
  7. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อผู้ที่
ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรด้วย (ยกเว้นกรณีข้อ 5) คือ 
 7.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
 7.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 

7.3 ผู้นั้น... 
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