
  
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าเจริญ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
......................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอ    
โซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ  จ้านวน  1  ต้าแหน่ง  1  อัตรา  

  อาศัยอ้านาจประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2554 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร                       
จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้างและต้าแหน่งท่ีรับสมัคร 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1)  ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า       จ้านวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่ 

มีลักษณะต้องห้าม   ตามข้อ 4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2554  ดังนี้ 
   ( 1) มีสัญชาติไทย 
   ( 2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ( 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  สติ 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล 
   ( 5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
             (7)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก  เพราะกระท้า
ความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 
/2.2  คุณสมบัติ.............. 
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   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 
คุณสมบัติส้าหรับต้าแหน่งนั้น รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก. ) 

      2.3  สาหรับพระภิกษุ  สามเณร นักพรต นักบวช ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้   ทั้งนี้เป็นไปตามนัยหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค้าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17  มีนาคม  ๒๕
38  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที ่

11  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  19  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ท่ีมายเลข 
โทรศัพท์ 0 4248 5012 

  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นไปสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซ่ึงผู้สมัครได้รับรอง 

ส้าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก้ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ    มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด้า  ขนาด  1 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6  เดือน นับถึงวันรับสมัคร    จ้านวน  3  รูป 
(2) ส้าเนาวุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตรงกับต้าแหน่งที่สมัครสอบ       จ้านวน 1  ฉบับ   
   ( 3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน        จ้านวน 1  ฉบับ 
   ( 4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน      จ้านวน  1  ฉบับ 
   ( 5) ใบรับรองแพทยท์ี่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

     ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย    จ้านวน  1  ฉบับ 
                    (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ,ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบทหาร
กองเกิน (สด. 9)  
  ส้าหรับการสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  จ้านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
      องค์กาบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
23 มีนาคม  2564 ณ  ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  

7. วัน เวลาและสถานที่ด้าเนินการเลือกสรร  
                       องค์การบริหารสว่นตา้บลถ้า้เจรญิ จะท้าการ เลือกสรรในวันที่ 30 มีนาคม  2564  เวลา 
09.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ   
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตาม

หลักเกณฑ์การประเมินที่ก้าหนด  ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100  คะแนน  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ตามภาคผนวก ข) 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่  

ละภาค จึงถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก  

 10. การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    10.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ในวันที่  1  เมษายน  2564  ณ  บอร์ดติดประกาศ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ    อ้าเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ   

    10.2 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
โดยเรียงล้าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาคะแนนต่้าตามล้าดับ   ในกรณีสอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่งอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
เท่ากัน   ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสมารถทั่วไป อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ้าตัวสอบก่อนอยู่ล้าดับสูงกว่า  

    10.3 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่ 
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  11. การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬ  โดยระยะเวลาการท้าสัญญาจ้างส้าหรับพนักงานจ้าง             
ตามภารกิจ  ท้าสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี    

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
   
 
              ( นายอภิศักดิ์   จันทรโคตร) 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล  รักษาราชการแทน 
                                                 ปลดัองค์การบริหารสว่นตา้บล  ปฏิบัติหน้าที ่
                 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ 
 



 
 

(ภาคผนวก ก) 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

ชื่อต้าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

ต้าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ้าเป็นต้องใช้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน

ด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก้ากับ แนะน้าตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ   
1.1 ส้ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม  การใช้งาน ดูแล  

บ้ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ  เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์รับส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง  ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.2 จัดท้าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บ้ารุงรักษา  
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ี  หน่วยงาน หรือ

กฎหมายก้าหนด  
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ  ปฏิบัติงาน ให้มีจ้านวน

เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค้าแนะน้า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน  และภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือประกอบการ

ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก้าลัง  
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือ 
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้าก้าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ  อากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี้ได 
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่้ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง 
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก้าลัง  
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ประจ้าสายงาน ประกอบด้วย ความรู้ที่จ้าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  

ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความรู้เรื่องงาน
ธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

2. ทักษะที่จ้าเป็นประจ้าสายงาน  ประกอบด้วย  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการประสานงาน  
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ทักษะการบริหารข้อมูล 

3. สมรรถนะที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงานในต้าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ความ 

เข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ   การท้างานเป็นทีม   
      3.2 สมรรถนะประจ้าสายงาน  ประกอบด้วย  การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ์   การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 
ค่าตอบแทน 
  1. ค่าตอบแทนส้าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ              
9,400 บาท 
 2. ค่าตอบแทนส้าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 
10,840 บาท 
 3. ค่าตอบแทนส้าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ   
11,500  บาท 
 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการเลือกสรรแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ลงวันที่  2  มีนาคม  2564 
....................................................................................................................................................................... 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการค้านวณ  ความสามารถด้านเหตุผล หลักการใช้ภาษาไทย ความรู้ 
เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอง และความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายทั่วไป 
      - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
      - พ.ร.บ. สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
      - พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      - ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก้าหนด
ต้าแหน่งดังนี้ 
      - ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
      - ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์  
      - ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก้าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ  
      - ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า  
      - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค้านวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
      - ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต้าแหน่งที่สมัครสอบ  
 3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยการสัมภาษณ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ บุคลิกอ่ืน เป็นต้น  
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