
 
 
 

ประกาศหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์จ้างเหมารายเดือน 

---------------------------------------------------- 
 
ด้วยหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง    

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์จ้างเหมารายเดือน จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
   ๑) ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
   ๒) ระยะเวลาการจ้าง ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน  ๒๕๖๔) 
   ๓) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ๒. วุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
ศาสตร์ และหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ๑) เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ส ารวจและจัดหมวดหมู่หนังสือ 
   ๒) ลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
   ๓) ดูแลให้บริการห้องรักการอ่าน (หนังสือเด็ก วารสารและหนังสือพิมพ์) 

๔) บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
๕) จัดท าคู่มือช่วยค้น    
๖) ซ่อมแซมสงวนรักษาหนังสือที่ช ารุดให้ใช้งานได้ 
๗) จัดเก็บสถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศและจ านวนผู้เข้าใช้บริการ    
๔) จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๕) บรรยายและน าชม 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน  
 
 

/๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป... 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้     
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และต้องพ้นภาระการเข้ารับราชการทหารกอง 

ประจ าการ  
(๓) มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                             ๔.๒ ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ 

ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ทั้งในวันสมัคร วันเข้ารับการ 

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และวันสั่งจ้าง 
(๘) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะ 

กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 
 
 
 
 

/๕. การรับสมัคร... 
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  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 
  ๕. การรับสมัคร 
   ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาว์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓   ทางอีเมล : Nlt_trang@hotmail.com   
และสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๕๔๕๐  และ ๐๙ ๓๗๓๘ ๔๒๖๙ 
   ๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  โดย
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   

(๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาใบรับรองการศึกษา พร้อมปริญญาบัตร  
ใบรับรองการศึกษาฉบับจริงมายื่น ณ วันสมัคร และส าเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcrip of 
Record)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนมุติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการสมรส 
(๕) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ 

สมัครไม่ตรงกัน) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง”  

และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
    โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 

  /๘. การประกาศรายชื่อผู้สอบได้... 
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  ๘. การประกาศรายช่ือผู้สอบได้ 
   ๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
  ๙. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องท าสัญญจ้างตามข้อ ๑ (๒) และได้รับค่าจ้างตามข้อ ๑ (๓) 
 
 
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
 
 
 
         
         (นางตรีทิพย์  บัวริน) 

                                                            หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  
                                                           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางตรีทิพย์  บัวริน) 
                                                            หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติ  
                                                           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
 



 
       
 

แบบใบสมัครคัดเลือก 
 
 

เขียนที่....................................................... 
วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ.........................  

 
เรียน  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................
สัญชาติ.................เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ.................อายุ............ปี  (นับถึงวันรับสมัคร) 

   ส าเร็จการศึกษาวุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................................
คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ..............................จากสถานศึกษา.......................................................................... 
เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ...................... (ภายในวันปิดรับสมัคร ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓)  มี
ความประสงค์ท่ีจะสมัครคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ สังกัดหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 

  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว พบว่าไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
  
      (ลงชื่อ)...............................................................ผู้สมัคร 
       (..........................................................) 
      วันที่..............เดือน..............................พ.ศ......... 
 
 
 
 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 

๑.๕ x ๑ นิว้ 


