
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน 

 

  ด้วยจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่      
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง                        
ของพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                       
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ                         
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน               
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล                 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง  ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

       ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย    
ประเด็นต่าง ๆ  ด้านแรงงานเพ่ือการก าหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน  วางแผนงานและ
โครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพ่ือขอความช่วยเหลือการประสานความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านแรงงาน  การเผยแพร่ผลการศึกษา  วิจัย  และผลงานด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน                 
การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  การบริการจัดหางาน  การส่งเสริมการมีงานท า อบรมเผยแพร่ความรู้              
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน  
การบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว การพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ    
สามารถท างานเป็นทีม  มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   อัตราว่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
   สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

                           

 



 ๒ 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์       
      (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)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
      หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ            
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
       ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร          
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว ๘๙ / ๒๕๐๑                   
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และใน
กรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณะ
เพศอยู่ในวันสอบ 
      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (๑)  ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด  การเงินการธนาคาร  
สถิติ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์                  
(หรือเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่ากว่า 30 หน่วยกิต)              
      (๒)  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ งานด้านแรงงาน                       
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
      กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดชลบุรีก าหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จังหวัดชลบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ      
 
 
 
 
 



 ๓ 
 

 ๓.  การรับสมัคร 
      ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สามารถขอรับและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑  – ๑๗  กันยายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือก
และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน 
      ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
      (๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียนตัวจริง (Transcript of Record) พร้อมส าเนา และส าเนา
ปริญญาบัตร  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  
      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  

(๕)  หลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อก ากับไว้
ทุกหน้าของส าเนาด้วย 
      ๓.๓  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ  จ านวน ๑๐๐ .- บาท  (ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
  ๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ ๒.๒(๑)) 
โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุ มัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 ๔.๒  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร            
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  ทั้งนี้ 
จังหวัดชลบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้ 
  



 ๔ 
              

 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
      จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘  ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com  

 ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ                
ตามก าหนด ดังต่อไปนี้ 
       ๖.๑  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    ทดสอบความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 
    - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ความรู้      
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
             - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
             - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ   
       ๖.๒  การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    จะท าการทดสอบโดยวิธีสอบสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์                  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นต้น 
   จังหวัดชลบุรี จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อนและ
เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ วัน เวลา และสถานที่ท าการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com ในภายหลัง 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า              
ร้อยละ ๖๐ 
 ๗.๓ การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 
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 ๕ 
 

 ๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ๘.๑  จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้               
ทางเว็บไซต์ http://www.chonburidoe.com  
  ๘.๒  การขึ้นบัญชีการเลือกสรร จะเรียงล าดับคะแนนที่สอบได้คะแนนรวมการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าอยู่ในล าดับที่
สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๘.๓  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ๙.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๒  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดก าหนด 
  ๙.๓  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการท าสัญญาด้วย ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ คือ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
จังหวัดชลบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ทีผ่่านการการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้  

   ประกาศ ณ วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘ 

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