(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน
ในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งทีจ่ ะจ้างและอัตราเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๓๘๐ บาท
จํานวนอัตราว่าง ๕ อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู ้ส มัค รสอบต้อ งเป็น ผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไปตามข้อ ๖ แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กํ า นั น แพทย์ ป ระจํ า ตํ า บล สารวั ต รกํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิด
วินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เคยเป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทํ าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

-๒สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒ ๑๔๑๔๗๖๑-๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๙ มกราคม ๒๕๕๖
ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้องกรอกในใบสมัค รสอบและเอกสารการสมั ค รสอบด้ว ย
ลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น กรมคุมประพฤติ อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ
จํานวน ๑ ฉบับ (โดยให้นําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศหญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่
ตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จํานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นํามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้ ง นี้ ในสํ า เนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเขี ย นคํ า รั บ รองว่ า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในข้อ ๒.๒ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือ
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว กรมคุมประพฤติจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

-๓๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้ สมั ครสอบต้ องเข้ ารั บการทดสอบตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ กรมคุ มประพฤติ กํ าหนด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลําดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(สอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือก
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนสอบ ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกําหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือก
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผูส้ อบคัดเลือกได้
กรมคุมประพฤติ จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตรา
ค่าจ้างที่กําหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) อัจฉรา ทองตัน
(นางสาวอัจฉรา ทองตัน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์
(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นิตยา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
- ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบ
หนั ง สือราชการ จัด เก็ บ ค้น หาหนั งสื อ ช่ ว ยเหลือ งานธุ ร การทั่ วไป จั ด ทํ าบั ตรข้ า ราชการ ลู กจ้า งประจํ า
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสําเนา ค้นหา
และติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียม
และอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
กฎ ระเบียบและคําสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้ รั บ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ เทคนิ ค หรื อ คุณ วุ ฒิอ ย่ า งอื่ นที่ เ ที ย บได้ ใ นระดับ เดีย วกั น
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
การคัดเลือก
คะแนน วิธีการประเมิน
๑๐๐ - สอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้ ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง(สอบข้อเขียน)
- วันสอบคัดเลือก
๑. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์ บทบาทภารกิ จ
จะแจ้งให้ทราบ
อํานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
ในภายหลัง
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ด้านการเงิน การบัญชี
การพัสดุ การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และความรู้เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอื่น

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ์
- วันสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

