
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 

 

  ด้วยจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่      
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ             
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด          
ลั กษณะงานและคุณสมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม ง าน  และการจั ดกรอบ อัตราก า ลั งพนั กง านราชการ                         
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน               
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร             
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน  บริการ 
ต าแหน่ง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 
ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

       ปฏิบัติงานทางด้านแรงงาน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล             
การประมวลผล  การรับค าร้อง  หลักฐาน  และจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน   การควบคุมการท างาน
ของคนต่างด้าวและการจัดหางาน  เช่น  รับค าร้อง  ตรวจสอบหลักฐาน   การร้องทุกข์เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน     
การออกใบอนุญาตจดทะเบียนและควบคุมด้านแรงงานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คน             
ต่างด้าวเข้าท างานในราชอาณาจักรไทย  การสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครงาน  การหาต าแหน่งงานว่าง                  
และการบรรจุงาน   การส่งเสริมการมีงานท า  การแนะแนวอาชีพ  การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
งานด้านแรงงาน   การบริการจัดหางาน   การแนะแนวอาชีพ   การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะ
ความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การบริการที่ดี   มีความซื่อสัตย์สุจริต   
รับผิดชอบ   เสียสละ  สามารถท างานเป็นทีม  มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
   สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

                           

 



 ๒ 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       
      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๔ )  ไม่ เป็นผู้ มี กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ไ ร้ ความสามารถ                
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ   
      ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ            
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ           
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (๑)  ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
การตลาด  การเงินการธนาคาร  คอมพิวเตอร์  (หรือเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่ากว่า 30 หน่วยกิต)              
      (๒)  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ งานด้านแรงงาน                       
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
      กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดชลบุรีก าหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จังหวัดชลบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
      ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร          
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว ๘๙ / ๒๕๐๑                   
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๓.  การรับสมัคร 
      ๓.๑  ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัคร
คัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน 
 
 
 
 



 ๓ 
 
      ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
      (๒)  ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ 
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
      กรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร              
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
      (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
      (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อก ากับไว้
ทุกหน้าของส าเนาด้วย 
      ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
            ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น   
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
      ๓.๔  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๑๐๐ .- บาท 
             ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
(ประเมินครั้งที่ ๑) และก าหนดวัน เวลา ในการประเมิน 
      จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
และทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com 

 ๕.  วิธีการประเมินสมรรถนะ 
       ๕.๑  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       ๕.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 

http://www.chonburidoe.com/


 ๔ 
 

 ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
      ๖.๑  การประเมินครั้งที่ ๑  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
             - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ความรู้      
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
             - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
             - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
      ๖.๒  การประเมินครั้งที่ ๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน 
       ทั้งนี้ จังหวัดก าหนดให้สอบข้อเขียนก่อน และผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ 
 (สอบข้อเขียน) โดยมีผลการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (สัมภาษณ์) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 ๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๘.๑  จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้โดย
เรียงล าดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกัน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๘.๒  จังหวัดชลบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘.๑ ไว้ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นั้นเป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วยคือ 
  (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
  (๓)  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
 
 
 
 



 ๕ 
 

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้จะได้รับการจ้างตามล าดับที่สอบได้ หากผู้ผ่านการ
เลือกสรรถึงล าดับที่จะท าสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับ
การจัดท าสัญญาจ้าง และถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข้อ ๘.๒ 
  ๙.๒  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดก าหนด 
  ๙.๓  ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  ๙.๔  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้  

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 
  
            (นายพิชิต   นิลทองค า) 
            จัดหางานจังหวัด  ปฏิบตัิราชการแทน 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ข้อ ๔. – ข้อ ๙. จะต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป    


