
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดแมฮองสอน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน 
--------------------------------- 

 
  ดวยจังหวัดแมฮองสอน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอน  ประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ คําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคําสั่งจังหวัดแมฮองสอน  
ที่ 2501/2560  ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนใหแก
รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และ
กํากับดูแล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน  กลุมงานบริหารทั่วไป อัตราวาง ๑ ตําแหนง 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มอีายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ                    

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 
  (๔.๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
  (๔.๒) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
  (๔.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  (๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๔.๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง  
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

/(๗) ไมเปน... 
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(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
  

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม 
กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ  

 ๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

 ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 24  มกราคม 2561  ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561  ในวันและเวลา
ราชการ  

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป  
โดยเปนการถายครั้งเดียวกันและไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) และใหเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถายทุกรูป   

(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) 
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัตกิอน วันปดรับสมัคร คือ วันที ่1 กุมภาพันธ 2561 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น
พรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชา  ที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่
ไดรับอนุมัตวิุฒิการศึกษา ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 
อยางละ ๑ ฉบับ  

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ
กํากับไวดวย 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริงในกรณีที่มีความผิดพลาด 

 
/อันเกิดจาก... 
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อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผล
ทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดแมฮองสอน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ  ในวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2561  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอน และทางเว็บไซต 
http://maehongson.labour.go.th/new/   

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครสอบตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ จังหวัดแมฮองสอน  
จะดําเนินการประเมิน ครั้ งที่  ๑ โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ   ผูผานการประเมินในครั้ งที่  ๑    
จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณตอไป 

๖. เกณฑการตัดสิน 
  ๖.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูมสีิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ จะตอง

เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติคะแนนรวมตอง 
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๖.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที ่๑ (วิธีการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ) และครั้งที่ ๒ (วิธีการสอบสัมภาษณ) แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๖.๓ การขึ้นบัญชีผู ผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูที่สอบไดคะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และถายังคงไดคะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณเทากันอีก   
ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
จังหวัดแมฮองสอน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับที่สอบได ณ สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอน  และทางเว็บไซต http://maehongson.labour.go.th/new/  โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปนับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวัน
ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี  และถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้   
ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ 

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
(๓) ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวันและเวลาที่สวนราชการกําหนด 

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
๘.๑ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับที่สอบไดสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยไดรับคาตอบแทน 

ตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น หากผูผานการเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดจาง 
ไมประสงคจะเขาปฏิบัติงานในตําแหนงที่วางดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดทําสัญญาจาง 

 
/๘.๒ ผูผาน... 
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๘.๒ ผู ผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ จังหวัดแมฮองสอน โดยสํานักงาน

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอนกําหนด 
๘.๓ ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  จังหวัดแมฮองสอน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
แมฮองสอน  พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใหบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ หรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  16  มกราคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
       (นางสาวศิริลักษณ  ตั้งวรปญญากุล) 
        สวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
 
 

 



เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดแมฮองสอน   ลงวันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

ชื่อตําแหนง   นักวิชาการแรงงาน  

กลุมงาน   บริหารทั่วไป 

ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 

๑. รวบรวมขอมูล และศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบการคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ สวัสดิการ
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตาม
สถานการณการเคลื่อนไหวดานแรงงาน 

๒. ปฏิบัติภารกิจการสงเสริมงานดานคุมครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ  สวัสดิการแรงงาน   ความปลอดภัย
ในการทํางาน และมาตรฐานแรงงาน 

๓. ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอหารือในเบื้องตนแกนายจาง ลูกจาง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ ความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

๔. จัดทําทะเบียน ประมวลขอมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในการบริหารแรงงาน 
๕. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอรระบบ On Line 
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 

อัตราวาง ๑  ตําแหนง 

คาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 

สมรรถนะ   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

       ความรู   

- ความรูดานแรงงาน ๗๐ การสอบขอเขียน 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๒๐ การสอบขอเขียน 

      ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   

- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ๓๐ การสอบปฏิบัต ิ

       คุณลักษณะสวนบุคคล ๘๐ การสอบสัมภาษณ  

- มุงผลสัมฤทธิ ์    

- สามารถทาํงานเปนทีม  

- มีมนุษยสัมพนัธ  

- มีจิตสํานึกในการใหบริการ 

รวม ๒๐๐  

  


