
 

 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สาํนักงาน ป.ป.ช. 

ตาํแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ช่างประจาํสาํนักงาน (ปฏิบัตงิานช่างประปาและช่างปรับอากาศ) 
และคนสวน 

--------------------------------- 
 

  ด้วยสํานกังาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างตามสญัญาจ้าง

ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างประจําสํานักงาน (ปฏิบัติงานช่างประปาและช่างปรับอากาศ)  

และคนสวน ฉะนัน้ อาศยัอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ ว่าด้วย

ลกูจ้างสํานกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้
   1. ตาํแหน่งที่จะจ้าง ค่าตอบแทนรายเดอืน และระยะเวลาการจ้าง 
      1.1 ตาํแหน่งที่จะจ้าง  
 - ตําแหน่งช่างไฟฟ้า      จํานวน 1 อตัรา 

 - ตําแหน่งช่างอิเลก็ทรอนิกส์     จํานวน 1 อตัรา 

 - ตําแหน่งช่างประจําสํานกังาน (ปฏิบตังิานช่างประปา)   จํานวน 1 อตัรา 

 - ตําแหน่งช่างประจําสํานกังาน (ปฏิบตังิานช่างปรับอากาศ)  จํานวน 1 อตัรา 

 - ตําแหน่งคนสวน       จํานวน 1 อตัรา 
 

      1.2 ค่าตอบแทนรายเดอืน 
 1.2.1 ตําแหนง่ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ และช่างประจําสํานกังาน     

(ปฏิบตังิานชา่งประปาและชา่งปรับอากาศ) 

  - คา่ตอบแทน 7,100 บาท  

  - เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว 1,500 บาท 

  - คา่ครองชีพเหมาจ่าย 2,500 บาท (จะได้รับเม่ือพ้นทดลองการปฏิบตังิาน  6 เดือนแล้ว) 

 1.2.2 ตําแหน่งคนสวน  

 - คา่ตอบแทน 5,080 บาท 

 - เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว 3,120 บาท 

  - คา่ครองชีพเหมาจ่าย 2,500 บาท (จะได้รับเม่ือพ้นทดลองการปฏิบตังิาน  6 เดือนแล้ว) 

/1.3 ระยะเวลา... 
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    1.3 ระยะเวลาการจ้าง  
 - กําหนดเวลาจ้างครัง้ละไม่เกิน 1 ปี (กรณีผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงานและ

สํานกังาน ป.ป.ช. มีเหตผุลและความจําเป็นอาจจะพิจารณาตอ่สญัญาจ้างปีตอ่ปีก็ได้) 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 2.1 ตาํแหน่งช่างไฟฟ้า  
  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตัง้  บํา รุง รักษาระบบไฟฟ้าประจําอาคารสํานักงาน  

และปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.2 ตาํแหน่งช่างอเิล็กทรอนิกส์ 
  ดแูล ตรวจสอบ ติดตัง้ บํารุงรักษาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจําอาคารสํานกังาน 

และปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 2.3 ตาํแหน่งช่างประจาํสาํนักงาน (ปฏิบัตงิานช่างประปาและช่างปรับอากาศ) 
 ดแูล ตรวจสอบ ติดตัง้ บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับระบบประปา ระบบ

บําบดันํา้เสีย เคร่ืองปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 2.4 ตาํแหน่งคนสวน 
  ดูแลรักษาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของสํานักงานให้สวยงาม โดยรับผิดชอบการจัด

สวนหยอ่ม การปลกูต้นไม้ การบํารุงรักษาต้นไม้ และปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  3. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
      3.1 คุณสมบัตทิั่วไป ผู้สมคัรต้องมีคณุสมบตัทิัว่ไป และไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) มีสญัชาตไิทย 

 (2) มีอายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน 60 ปีบริบรูณ์ (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) 

 (3) ไมเ่ป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

 (4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้าง 

ของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ 

 (5) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

 (6) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

 (7) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ หรือสตฟ่ัินเฟือนไมส่มประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจ

ไมเ่หมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

 (8) ไมเ่ป็นผู้อยูร่ะหวา่งถกูพกังาน พกัราชการ หรือสัง่ให้หยดุงานเป็นการชัว่คราวใน

ลกัษณะเดียวกนักบัพกังาน หรือพกัราชการ 

/(9) ไมเ่ป็น... 
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 (9) ไม่เป็นผู้ เคยได้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

 (10) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทัง้การถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

 (11) ไม่เป็นผู้ เคยถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน  กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าท่ี  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  หรือกรณี 

มีมลทิน หรือมวัหมองในกรณีท่ีถกูสอบสวน 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สํานกังาน ป.ป.ช. ไม่รับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกและ

ไม่อาจใ ห้ เ ข้า รับการคัด เลือกไ ด้  ทั ง้ นี  ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  

ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  

17 มีนาคม 2538  
 

      3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผู้ สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง ดงันี ้
 3.2.1 ตาํแหน่งช่างไฟฟ้า  

        1) ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ 

ไมต่ํ่ากวา่นีท้างช่างไฟฟ้า 

        2) มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานในหน้าท่ีและเคย

ปฏิบตังิานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

 3.2.2 ตาํแหน่งช่างอเิล็กทรอนิกส์  
        1) ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ 

ไมต่ํ่ากวา่นีท้างช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 

        2) มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานในหน้าท่ีและเคย

ปฏิบตังิานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

3.2.3 ตาํแหน่งช่างประจาํสาํนักงาน (ปฏิบัตงิานช่างประปาและช่างปรับอากาศ)  
         1) ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ 

ไมต่ํ่ากวา่นีท้างช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลงั ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 

        2) มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานในหน้าท่ีและเคย

ปฏิบตังิานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 

/3.2.4 ตาํแหน่ง... 
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3.2.4 ตาํแหน่งคนสวน  
          มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและเคย

ปฏิบตังิานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
     

  4. การรับสมัคร 
      4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
 ให้ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  
สํานักบริหารงานบุคคล สํานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินนํา้) ถนนนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี (แผนที่ตามเอกสารแนบ) โทร  02-5284906-7  ตั ้งแต่ วันที่  5 กรกฎาคม  2553
จนถงึวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  ภาคบา่ย 

เวลา 13.00 น. - 16.30 น.) 
 

      4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายครัง้เดียวกนั 

ไมเ่กิน 1 ปี จํานวน 3 รูป 

 (2) สําเนาประกาศนียบตัรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบบั 

(ยกเว้นตําแหน่งคนสวน) 

 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตัว

ประชาชน อยา่งละ 1 ฉบบั  

 (4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 

ท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จํานวน 1 ฉบบั 

 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  

(ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกลุ ในหลกัฐานการสมคัรไมต่รงกนั) อยา่งละ 1 ฉบบั 
 

  ทั ้ง นี ้  กรณีที่ กําหนดให้ใช้สําเนาหลักฐาน  ให้ ผู้สมัครเขียนคํา รับรองว่า  
“สาํเนาถูกต้อง” และลงช่ือ ลงวันที่ กาํกับไว้ทุกหน้าของสาํเนาเอกสารดงักล่าวด้วย 
 

      4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 1) ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องมาย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบและรับรองว่า เ ป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตรงตามประกาศรับสมคัรคดัเลือกจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบสมคัรให้ชดัเจนและครบถ้วน 

 2) ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัคร จะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัต ิ

ในการสมคัรเข้ารับการคดัเลือกครัง้นีม้าตัง้แตต้่น และไมมี่สทิธิได้รับการบรรจหุรือเรียกร้องสทิธิใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 

/5. การประกาศ... 
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  5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือก 
  คณะอนุกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างตามสญัญาจ้าง จะประกาศ

รายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 
2 สิงหาคม 2553 ณ สาํนักบริหารงานบุคคล สาํนักงาน ป.ป.ช.( สนามบนินํา้) ถนนนนทบุรี อาํเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ Website : http://www.nacc.go.th 
 

  6. วิธีการคัดเลือก  
       สํานกังาน ป.ป.ช. จะดําเนินการคดัเลือกโดยวิธีการสอบสมัภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวตัิส่วนตวั ประวตัิการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้ เข้ารับการคดัเลือกและพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 

ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัสํานกังาน ป.ป.ช. ความสามารถ 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ ร่วมงาน 

รวมทัง้สงัคมและสิง่แวดล้อม ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบคุลกิภาพ เป็นต้น 
 

  7. เกณฑ์การตดัสิน 
       ผู้ ท่ีจะถือวา่เป็นผู้คดัเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60 
 

  8. การขึน้บัญชีผู้คัดเลือกได้ 
 การขึน้บัญชีผู้ คัดเลือกได้ จะเรียงลําดับจากผู้ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  

ในกรณีผู้คดัเลือกได้คะแนนเท่ากนัให้ผู้ ได้รับเลขประจําตวัผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดบั

ท่ีสงูกวา่ 

       การขึน้บัญชีผู้ คัดเลือกได้ จะขึน้บัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตัง้แต่วันขึน้บัญชี 

แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนีอี้ก และได้ขึน้บัญชีผู้ คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ คัดเลือกได้ครัง้นี ้

เป็นอนัยกเลิก เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตวัผู้คดัเลือกได้ผู้ ใดให้มารายงานตวัเพื่อปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ

ไปแล้ว บญัชีผู้คดัเลือกได้นัน้ยงัคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัถัดจากท่ีขึน้บญัชี 

ผู้คดัเลือกได้นัน้มีอายคุรบ 2 ปี หรือวนัท่ีขึน้บญัชีผู้คดัเลือกได้ใหม ่แล้วแตก่รณี 

 

 

/9. การจ้าง... 
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(รถโดยสารประจําทาง   สาย 69, ปอ.69, สนามบินนํา-ท่านํานนท์ (รถสองแถว) ผ่านสํานักงาน ป.ป.ช.)
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