ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ด้ว ยจั งหวัดชลบุ รี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติห น้าที่
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราช การ
ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทน
ของพนั ก งานราชการ (ฉบั บ ที่ ๖) ลงวัน ที่ ๑๒ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ จึ งประกาศรั บ สมั ครบุค คลเพื่ อเลื อ กสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน
บริการ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผล การรับคาร้อง หลักฐาน และจัดทาทะเบียนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทางาน
ของคนต่างด้าวและการจัดหางาน เช่น รับคาร้อง ตรวจสอบหลักฐาน การร้องทุกข์เรื่อ งต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
การออกใบอนุญาตจดทะเบียนและควบคุมด้านแรงงานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คน
ต่ า งด้ า วเข้ า ท างานในราชอาณาจั ก รไทย การสั ม ภาษณ์ แ ละทดสอบผู้ ส มั ค รงาน การหาต าแหน่ ง งานว่ า ง
และการบรรจุงาน การส่งเสริมการมีงานทา การแนะแนวอาชีพ การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านแรงงาน การบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทางานของคนต่างด้าว การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติง านโดยมีสมรรถนะ
ความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทางานเป็นทีม มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๒
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้ างของหน่ วยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) ได้รั บ วุฒิ ร ะดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) บริห ารธุรกิจ สาขาการบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ (หรือเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่ากว่า 30 หน่วยกิต)
(๒) มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นแรงงาน
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดชลบุรีกาหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด จังหวัดชลบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร
เป็ นพนั กงานราชการทั่ วไปได้ ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อกรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรี ฝ่ ายบริ ห าร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วัน ที่ ๒๗ พฤษภคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้ สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัคร
คัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน

๓
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุ ฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้
จะต้องส าเร็ จการศึกษาและได้รั บ อนุ มัติจ ากผู้ มีอานาจอนุมัติ ภ ายในวันปิดรับสมัคร คือ วัน ที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ โดยให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
กรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมั ครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่ า “สาเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกากับไว้
ทุกหน้าของสาเนาด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๓.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ .- บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ประเมินครั้งที่ ๑) และกาหนดวัน เวลา ในการประเมิน
จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
และทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com
๕. วิธีการประเมินสมรรถนะ
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๔
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ความรู้
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรี
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
ทั้งนี้ จังหวัดกาหนดให้สอบข้อเขียนก่อน และผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินครั้งที่ ๑
(สอบข้อเขียน) โดยมีผลการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๘.๑ จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบได้โดย
เรียงลาดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกัน
มากกว่ าเป็ น ผู้ อยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ในกรณี ถ้าได้ค ะแนนรวมเท่ ากั น ให้ ผู้ ส อบได้คะแนนประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๘.๒ จังหวัดชลบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘.๑ ไว้ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นั้นเป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วยคือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกาหนด

๕
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้จะได้รับการจ้างตามลาดับที่สอบได้ หากผู้ผ่านการ
เลือกสรรถึงลาดับที่จะทาสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับ
การจัดทาสัญญาจ้าง และถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีตามข้อ ๘.๒
๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดกาหนด
๙.๓ ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
๙.๔ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(นายพิชิต นิลทองคา)
จัดหางานจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ ข้อ ๔. – ข้อ ๙. จะต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

