ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์

และริธีปฏิบตการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหนังลือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี ) อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๗ อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

คุณสมบีตเฉพาะต็ำพ่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

๑.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕ บาท จำนวน ๔๓ อัตรา (ปฏิบีติหน้าที่ส่วนกลาง)
คุณสมปีติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้

และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕ บาท จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้

สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการคํ้าประกันด้วยตัวบุคคลหากได้
ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ฐสิทธิสมัครตัดเลือก
๒.® ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี

-๒-

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๔)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ้นเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๗)ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้าคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔0๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความใน
ข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔รท๘

๓. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลื อกสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
https://www.doe.go.th/prd/hrad หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ”

โดยเปิดรับสมัครตังแต่วันที่ ๒ สิงหาคม๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเลียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และจะต้องดำเนินการสมัคร
ตามขั้นตอน ดังนี้

๓.๑. กรอกใบสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบ ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/
kwT5turRAUQ8D9rE6

๓.๒. จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
แบบไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)ไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมการจัดหางาน ชัน ๘ อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพๆ รหัสไปรษณีย์
๑๐๔๐๐ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ ทั้งนี้ ผู้สมัคร

จะต้องเกบหลักฐานการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรณีฏีข้อสงสัย
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข O ๒๒๔๘ ๖๘๙๖ และ O ๒๒๔๔ ๒0๔๘

-๓-

๓1๓ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

(๑)ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑X๑1๕นิ้ว

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ไว้ที่มุมบนด้านขวา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อในตอนท้ายของใบสมัคร
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือ
สำเนาประกาคนียบัตรและสำเนาระเบียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้

จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน

ปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่

ชื่อ - สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

(เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้ด้วย
๓1๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

(๑) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น
(๒) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม
ประกาศรับสมัครสอบตามข้อ ๑ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(๓) ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครตามขั้นตอนข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ที่กรมการจัดหางาน

กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(๔) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

๔1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบคัดเลือก
กรมการจัดหางาน จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ

การคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ทางเวบไซตํกองบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.doe.go.th/prcl/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร”
หรือ เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้อ ‘'ข่าวประกาศรับสมัคร” และติดประกาศที่บอร์ด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ขั้น ๘
๔. วิธีการคัดเลือก
กรมการจัดหางานจะดำเนินการคัดเลือกด้วยการประเมินความเหมาะสนกับตำแหน่งโดยวิธีการ
การสอบสัมภาษณ์

- (<L -

๖. เกณฑ์ทารตัดสิน
ผู้ผำนการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ทื่ได้คะแนนสอบไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ ไนกรณีที่คะแนนสอบ
เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ไนลำดับที่สูงกว่า

๗. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และบัญชีรายชื่อดังกล่าวไห้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไปเมื่อคัดเลือกครบ
กำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชี กรณีกรมการจัดหางานจัดให้มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก

และได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีล้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งด้งต่อไปนี้ ไห้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๗.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างไนตำแหน่งที่สอบได้
๗.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๗.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๘. การจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามที่ระบุไวในข้อ ๑ และมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓0 กันยายน ของปีงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่

96 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพโรขิน้ โชต้กเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน

https://forms.gle/kwT5turRAUQ8D9rE6

QR CODE รับสมัคร

