
ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน

ดวยจังหวัดชลบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี
ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลั กษณะงานและ คุณสมบั ติ เ ฉพาะของกลุ ม ง าน  และการจั ดกรอบ อัตรา กํ าลั งพนั กง านราชการ
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

๑. ช่ือกลุมงาน  ตําแหนง  และรายละเอียดการจางงาน
กลุมงาน บริหารท่ัวไป
ตําแหนง ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน
คาตอบแทน คาตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย

ประเด็นตางๆ ดานแรงงานเพ่ือการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการแกปญหาเก่ียวกับแรงงาน วางแผนงานและ
โครงการเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเก่ียวกับแรงงาน และเพ่ือขอความชวยเหลือการประสานความ
รวมมือกับตางประเทศดานแรงงาน การเผยแพรผลการศึกษา วิจัย และผลงานดานแรงงาน การคุมครองแรงงาน
การควบคุมการทํางานของคนตางดาว การบริการจัดหางาน การสงเสริมการมีงานทํา อบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับงานดานแรงงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานดานแรงงาน
การบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทํางานของคนตางดาว การพัฒนาฝมือแรงงาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการตองปฏิบัติงาน โดยมีสมรรถนะความสามารถใน
การมุงผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการท่ีดี มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ เสียสละ
สามารถทํางานเปนทีม มีความรูในเรื่องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจาง สัญญาจางระยะเวลา ๔ ป ปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

-/คุณสมบัติท่ัวไป…



๒

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔ ) ไม เปนผู มี กาย ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน า ท่ี ได  ไ ร ความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
ท้ังนี้ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค มายื่นดวย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ไดรับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การตลาด การเงินการธนาคาร
สถิติ นิเทศศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร
(หรือเรียนคอมพิวเตอรมาไมนอยกวากวา 30 หนวยกิต)

(๒) มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานวิชาการแรงงาน
อยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี

กรณีผูสมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามท่ีจังหวัดชลบุรีกําหนดไว หากตรวจสอบภายหลังพบวา
ไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จังหวัดชลบุรีจะถือวาขาดคุณสมบัติ

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการท่ัวไปได ท้ังนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙ / ๒๕๐๑
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

ตั้งอยูเลขท่ี ๑๙๙ หมู ๓ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแตวันท่ี ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวัน
และเวลาราชการ โดยผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือก
ดวยลายมือตนเองใหครบถวน

๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถายไวไม

เกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ท่ี

แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ ท้ังนี้ จะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยใหนําเอกสารฉบับจริง
มาแสดงดวย

-/กรณี...



๓

กรณีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยลงชื่อกํากับไว

ทุกหนาของสําเนาดวย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

๓.๔ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ .- บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

๔. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ประเมินครั้งท่ี ๑) และกําหนดวัน เวลา ในการประเมิน

จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๑ (สอบขอเขียน) และ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบในการประเมินภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
และทางเว็บไซต http://www.chonburidoe.com

๕. วิธีการประเมินสมรรถนะ
๕.๑ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งท่ี ๑ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน ประกอบดวย
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ความรู

ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงาน

จัดหางานจังหวัดชลบุรี
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับพนักงานราชการ

๖.๒ การประเมินครั้งท่ี ๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน
ท้ังนี้ จังหวัดกําหนดใหสอบขอเขียนกอน และผูสมัครจะตองผานการประเมินครั้งท่ี ๑

(สอบขอเขียน) โดยมีผลการสอบไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (สัมภาษณ)

-/๗. เกณฑการตัดสิน...



๔
๗. เกณฑการตัดสิน

ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ตามการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนท่ีสอบได

๘. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร
๘.๑ จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดโดย

เรียงลําดับท่ีไดจากผูไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ รวมกัน
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ในกรณีถาไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ เทากันอีก ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

๘.๒ จังหวัดชลบุรี จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรตามขอ ๘.๑ ไว ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชี
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี และในอายุบัญชีถามีกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนั้นเปนอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผูนั้นดวยคือ

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด
(๓) ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวันและเวลาท่ีสวนราชการกําหนด

๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
๙.๑ ผูผานการเลือกสรรท่ีไดข้ึนบัญชีไวจะไดรับการจางตามลําดับท่ีสอบได หากผูผานการ

เลือกสรรถึงลําดับท่ีจะทําสัญญาจางไมประสงคจะเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ไมเขารับ
การจัดทําสัญญาจาง และถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีตามขอ ๘.๒

๙.๒ ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดกําหนด
๙.๓ ไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
๙.๔ ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง

วางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผูผานการ
เลือกสรรท่ียังไมหมดอายุ หรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ลายเซ็นต
(นายพงษศักดิ์  ปรีชาวิทย)

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ ขอ ๔. – ขอ ๙. จะตองเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป


