
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

               ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 
---------------------------------  

 

  ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ค าสั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง มอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และค าสั่งจังหวัดปัตตานี             
ที่ ๑๘๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป อัตราว่าง ๑ ต าแหน่ง 

  ๒ . คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                    

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 
  (๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  (๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
  (๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
  (๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
 

/(๔.๕) โรคติดต่อ... 
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  (๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ /๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

 ๓ .  การรับสมัคร 
 ๓ .๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
 โดยเป็นการถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป   

(๒) ส าเนา ปริญญาบัตร และส าเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript of Record) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติก่อน วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น
พร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชา  ที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่
ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได ้

/(๓) ส าเนาบัตร... 
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(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  
อย่างละ ๑ ฉบับ  

(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ( ในกรณีที่              
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบส าหรับต าแหนง่ท่ีสมัครสอบจ านวน 

๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้ว ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี             
จะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด  
ต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มี                  
ความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่  
สมัครสอบ  อันมีผล ท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการ เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมนิสมรรถนะ 

จังหวัด ปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน                  
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                   
ณ  ส านักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตาน ีและทางเวบ็ไซต ์http://Pattani.labour.go.th   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จังหวัด ปัตตานี   
จะด าเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน  และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ

ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

/๖.๓ การข้ึนบัญชี... 
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๖.๓ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มี ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก    
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
จังหวัด ปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้ ณ ส านักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปัตตานี  และทางเวบ็ไซต ์http://Pattani.labour.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปีนับแต่วันขึ้น บัญชีหรือนับแต่  
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้  
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด  
(๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการก าหนด  

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
๘.๑ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้สูงสุดลงมาตามล าดับ โดยได้รับค่าตอบแทน 

ตาม คุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดจ้าง  
ไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง  

๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ี  จังหวัด ปัตตานี  โดยส านักงาน สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีก าหนด 

๘.๓ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัด ปัตตานี โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังห วัดปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการแรงงาน  

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

๑. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิกา ร
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตาม
สถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 

๒. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  สวัสดิการแรงงาน   ความปลอดภัย
ในการท างาน และมาตรฐานแรงงาน 

๓. ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท างาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. จัดท าทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน 
๕. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On Line 
๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง ๑  ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕ ๖๓  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

สมรรถนะ   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

       ความรู้   

- ความรู้ด้านแรงงาน ๗๐ การสอบข้อเขียน 

- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๒๐ การสอบข้อเขียน 

      ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   

- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ๓๐ การสอบข้อเขียน 

       คุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ การสอบสัมภาษณ ์  

- โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ 

   



อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ 
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  

  

 

รวม ๒๐๐  

  


