สำเนำ
ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------ด้ ว ยส านั ก งานคุ ม ประพฤติ กรุ ง เทพมหานคร 5 ประสงค์ จ ะจ้ า งบุ ค คลเข้ า ท างาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 7,620 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
จานวน 2 อัตรา
๒. ระยะเวลาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2560
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
(๓) เป็ นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-2(8) เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าความผิ ดวิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ ออกเพราะกระทาผิ ดวิ นัยตามพระราชบัญญั ติ นี้
หรือตามกฎหมายอื่น
๑1) เป็ นผู้ เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ส าหรั บพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบ
เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการได้ ทั้ ง นี้ โดยอนุ โ ลมตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห ารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ นายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคาสั่ ง มหาเถรสมาคม ลงวั น ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
3.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ
4. การรับสมัครสอบ
4.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารด้ ว ยตนเอง ณ
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 5 ที่ อ ยู่ เ ลขที่ 3817/12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โทร 0 2291 2840-42 ต่อ 15 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 อาจไม่รับสมัครสอบ
4.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) ส าเนาหลั กฐานการศึ กษา ได้แก่ ส าเนาปริ ญญาบัตร ส าเนาระเบีย น
แสดงผลการเรี ย น (Transcript) ประกาศนียบั ตรที่แสดงว่าเป็นผู้ มีวุ ฒิ การศึก ษาตรงกับตาแหน่งที่ส มัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศหญิง) ส าเนาหนั งสื อส าคัญการเปลี่ ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุล ในหลั กฐานการสมัครสอบ
ไม่ ต รงกั น ) ส าเนาใบส าคั ญ ทหารกองเกิ น และใบส าคั ญ ทหารกองหนุ น เฉพาะผู้ ส มั ค รสอบเพศชาย)
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ (โดยให้นาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
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๑ เดือน (ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในข้อ ๒.3 และสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
5.๒ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีการผิ ดพลาดอัน เกิ ดจากผู้ ส มั ครสอบไม่ว่ ากรณีใดๆ หรื อคุณ วุฒิ การศึ กษาไม่ ตรงตามคุณ วุฒิ ข องตาแหน่ ง
ที่ ส มั ค รสอบ อั น มี ผ ลให้ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศดั ง กล่ า ว ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร 5 จะถื อ ว่า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณสมบั ติใ นการสมั ครสอบครั้ งนี้ และให้ ถื อว่ าการรั บสมัค รและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ ผู้นั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า คัดเลือก พร้อมกาหนด
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สานักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และทาง www.Probation.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์, สมัครงาน,รับโอนส่วนกลาง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5 กาหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ทา
การสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

-4๓. การจ้างจะเป็นไปตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลาดับที่
จากผู้ ได้ คะแนนรวมมากกว่ า เป็ น ผู้ อยู่ ในล าดับ ที่สู งกว่า กรณี คะแนนรวมเท่ ากั น ผู้ ที่ไ ด้ค ะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ง (สั มภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ ง (สั ม ภาษณ์ ) เท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
(สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในระดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ สานักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และทาง www.Probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลลง เมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
10. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จะจ้างผู้ สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ส อบ
คัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
สาราญ เลขา
(นายสาราญ เลขา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร5
ประธานกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

สาเนาถูกต้อง
ผ่องพรรณ มงคลพันธุ์
(นางสาวผ่องพรรณ มงคลพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศศิมา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือ
ราชการ จัดเก็บ ค้น หาหนังสื อ ช่วยเหลืองานธุรการทั่ว ไป จัดทาบัตรข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติ ข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสาเนา ค้นหาและติดตาม
เรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอานวยความ
สะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาสั่ง
ต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกันทาง การบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี
การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
- วันที่ ....................

-๒การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel , Microsoft
Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ เป็นต้น ตามที่เห็น
เหมาะสม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

คะแนน

วิธีการประเมิน

ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์
- วันสอบคัดเลือกจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง

