
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
     

 
 ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์        
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอ านาจ       
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา              
และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ      
กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
  ๑.๑ กลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   - ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน   จ านวน 6 อัตรา 
  ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  ๑.๓ สิทธิประโยชน์ 
   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ 
  ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างงาน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกินวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ     
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 
 

 /๖) ไม่เป็น... 



-๒- 
 
 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น        
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ    
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง         
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค      
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ         
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔. ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่     
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ในการเลือกสรรครั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 ๓. การรับสมัคร 
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
สแกนเอกสารหลักฐานในการสมัครส่งทางอีเมล์ sni@doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doe.go.th/suratthani และให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
(หากไม่น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงจะไม่พิจารณาให้เข้าสอบคัดเลือก)  
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
 (๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความที่บ่งบอกว่า ได้เรียนจบหลักสูตรและได้รับ
การอนุมัตปิระกาศนียบัตรภายในวันที่ปิดรับสมัคร  
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน    
๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
 (๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
 (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)     
ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ทุกหน้าของเอกสาร  

 
 
 

/๔. เงื่อนไข… 



-๓- 
 

 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร  
  ๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก      
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่  7 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  ๒) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อ       
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่       
ในการประเมินในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่ปิดประกาศชั้น 1 ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/suratthani 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมินตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะด าเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๒ การจัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ เลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ปิดประกาศชั้น 1 ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

 
   /และทาง... 



-๔- 
           

และทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/suratthani หัวข้อ ข่าว/ประกาศ “ข่าวสมัครงาน” โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างงานตามล าดับที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน        
การเลือกสรร 
  ๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนด รวมถึงอาจจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
โดยผู้ท าสัญญาจ้างไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างเพ่ือขอยกเลิกสัญญาจ้างและใช้เป็นสิทธิเรียกร้องประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ได ้
  ๙.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่สอบได้  จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจให้ส่วนราชการอ่ืนขอใช้บัญชีโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์       
ที่คณะกรรมการด าเนินการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
 

ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงวันที่  24  มิถุนายน 2564 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการแรงงาน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง  จ านวน 6 อัตรา  

อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็น
ต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพ่ือการก าหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน 
และโครงการเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพ่ือขอความช่วยเหลือ การประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดท า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
การพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  
การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานท า อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
     - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ 
     - พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้  
ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

คะแนนรวม 1๐๐  
 
 
 
 
หมายเหตุ***การทดสอบการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 



ใบสมัครเลขที่……………………. 

ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
     

 
๑. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ 
(นาย / นาง / นางสาว) .................................................................... 

สมัครต าแหน่ง 
...................................................................................................... 

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................. E-mail Address……………. 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
……………………………………………. 

อาย ุ
............................................... 

สถานท่ีเกิด 
…………………………………………… 

เชื้อชาติ 
............................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................. 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด ....................... 
วัน เดือน ปีท่ีออกบัตร........................ บัตรหมดอายุ ....................... 

สถานภาพสมรส 
.................................................. 

สัญชาต ิ
............................................... 

การรับราชการทหาร 
................................................... 

ศาสนา 
.............................................. 

อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน ..................................................................................................................................................................... 
 

๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปรญิญาบตัร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    
    
    
หลักสตูรเพิม่เตมิ       การฝึกอบรม 
 
 

 

 

๓. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง ๓ ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
 
 
 

     

 
 



-๒- 
 

โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุช่ือบุคคลที่เป็นญาติ
หรือเพื่อน) 

ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
 

(ลงช่ือ) .................................................................. ผู้สมัคร 

(...............................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่ ......................................................... 


