ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเป!นลูกจางชั่วคราว
-------------------------------------ดวยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสงค&จะจางบุคคลเขาทํางานเป!นลูกจาง
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังต+อไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับ ไดแก+
(๑) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท ค+าครองชีพชั่วคราว ๒,๓๘๐ บาท
จํานวนอัตราว+าง ๑ อัตรา
- ระยะเวลาการจาง ตั้งแต+วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผูสมัครสอบตองเป!นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ แห+งระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวย
ลูกจางประจําของส+วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม+ต่ํากว+า ๑๘ ปA (นับถึงวันปBดรับสมัคร)
(๓) เป!นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย& ทรงเป!น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม+เป!นผูดํารงตําแหน+งกํานัน แพทย&ประจําตําบล สารวัตรกํานันผูใหญ+บาน และผูช+วย
ผูใหญ+บาน
(๕) ไม+เป!นผูดํารงตําแหน+งขาราชการการเมือง
(๖) ไม+เป!นผูมีกายทุพพลภาพจนไม+สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความ สามารถหรือจิตฟIJน
เฟKอนไม+สมประกอบ หรือเป!นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว+าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๗) ไม+เป!นผูอยู+ในระหว+างถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก+อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวยลูกจางประจําของส+วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม+เป!นผูบกพร+องในศีลธรรมอันดีจนเป!นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม+เป!นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม+เป!นบุคคลลมละลาย
(๑๑) ไมเปนผู เคยตองรั บโทษจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

-2(๑๒) ไม+ เ ป! น ผู เคยถู ก ลงโทษให ออก ปลดออกหรื อ ไล+ อ อก จากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน+วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม+เคยเป!นผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวยลูกจางประจําของส+วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม+ เ คยเป! น ผู เคยถู ก ลงโทษไล+ อ อกเพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว+าดวยลูกจางประจําของส+วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม+เป!นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม+รับสมัครสอบและไม+อาจเขาสอบแข+งขันเพื่อ
บรรจุเขารับราชการได ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝOายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕. ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบทายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงค&จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารดวยตนเอง ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู+ ๙๒๓/๕๘๘ ถนนท+าปรง ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทร ๐๓๔-๔๑๓๙๖๖-๗ ตั้งแต+วันที่ ๘ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ ระหว+างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึง
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวยลายมือ
ของตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร อาจไม+รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป7 (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก+ สําเนาปริญญาบัตร สําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว+าเป!นผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน+งที่สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
(โดยใหนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงดวย)
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย+างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช+น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
สํา เนาหนั งสื อสํา คั ญการเปลี่ ย นชื่ อตั ว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตั ว-ชื่ อสกุ ล ในหลักฐานการสมั ครสอบไม+ตรงกั น)
สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวนอย+างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรั บ รองแพทย& แ สดงว+ า ไม+ เ ป! น โรคที่ ต องห าม ตามกฎ ก.พ.ซึ่ ง ออกให
ไม+เกิน ๑ เดือน (ใหนํามายื่นเมื่อเป!นผูผ+านการคัดเลือก)
ทั้ ง นี้ ในสํ า เนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ใหผู สมั ค รสอบเขี ย นคํ า รั บ รองวา “ขาพเจา
ขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย

-3๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมั ครสอบ จะต องเป!น ผู มี คุณวุฒิ ทางการศึ กษาตรงตามคุ ณสมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตํา แหน+งในขอ ๒.๒ และสํ าเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ต รของสถานศึ กษาใด จะถื อกฎหมาย กฎหรื อระเบี ย บ
เกี่ ย วกั บ สํ า เร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต รของสถาบั น นั้ น เป! น เกณฑ& โดยเป! น ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาและได รั บ อนุ มั ติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปBดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.๒ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว+าเป!นผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต+างๆ ให
ถูกตองตรงตามประกาศนี้ พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู สมั ค รสอบไม+ ว+ า กรณี ใ ดๆ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม+ ต รงตามคุ ณ วุ ฒิ ข องตํ า แหน+ ง ที่ ส มั ค รสอบ
อั น มี ผ ลให ผู สมั ค รสอบไม+ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศดั ง กล+ า ว สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ทรสาคร
จะถือว+าเป!นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และใหถือว+าการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป!นโมฆะสําหรับ ผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอมกําหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาคร
๖. หลักเกณฑ;และวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบตองเขารับการทดสอบตามหลักเกณฑ&และวิธีการที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสาครกําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จะดําเนินการทดสอบความรู ความสามารถที่
ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๗. เกณฑ;การตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน+ง (สัมภาษณ&) จะตองเป!นผูที่
สอบไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหน+งไม+ต่ํากว+ารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะไดรับการจางเป!นลูกจางชั่วคราว จะตองเป!นผูที่ไดคะแนนสอบในแต+ละภาค ไม+นอย
กว+ารอยละ ๖๐
๓. การจางจะเป!นไปตามลําดั บที่สอบได โดยใชคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนรวมมากกว+าเป!นผูอยู+ในลําดับที่สูงกว+า กรณีคะแนนรวมเท+ากัน ผูที่ไดคะแนนทดสอบความเหมาะสมกับ
ตํา แหน+ ง (สั มภาษณ& ) มากกว+ า เป! นผู อยู+ ในระดั บ ที่ สู งกว+ า ถาได คะแนนทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน+ ง
(สัมภาษณ&) เท+ากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน+ง(สอบขอเขียนและ/หรือ
ทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว+าเป!นผูอยู+ในระดับที่สูงกว+า ถาไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหน+ง(สอบขอเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)เท+ากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบก+อนเป!นผูอยู+ในระดับ
ที่สูงกว+า

-4๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ+ า นการคั ด เลื อ กเรี ย ง
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)
โดยบัญชีรายชื่อดังกล+าวใหเป!นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกําหนด ๑ ปA นับตั้งแต+วันขึ้นบัญชี หรือมีการ
สอบคัดเลือกในตําแหน+งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหม+แลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได และตามอัตราค+าจางที่กําหนดไว
หมายเหตุ กรณี จ ะเรี ย กผู ผานการคั ด เลื อ กเขาปฏิ บัติ ง านได ตองไดรั บการแจงกรอบ
อัตรากําลัง และไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางกอน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(นางพาณี วลัยใจ)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเป!นลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

-5เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-ส+งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส+งหนังสือราชการ ร+าง-โตตอบหนังสือ
ราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ช+วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติขอมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ&/คัดสําเนา คนหาและติดตาม
เรื่อง เบิกจ+ายวัสดุเครื่องใชของหน+วยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก+ผูมาติดต+อ จัดเตรียมและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมต+างๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และคําสั่งต+างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ&หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน&และฟKmนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ช+วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทาง การบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร&ธุรกิจ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร&ธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร&ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย&
หลักเกณฑ;และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหน+ง
(สอบขอเขียน)
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแก+วิสัยทัศน& บทบาทภารกิจ
อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช
ในการปฏิบัติงานธุรการ ไดแก+
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม

คะแนน
๑๐๐

วิธีการประเมิน
- สอบขอเขียน
- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
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การคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน เชน การใช
คอมพิวเตอร; โปรแกรม Microsoft Excel , Microsoft Word
หรืองานพิมพ;หนังสือราชการ เปXนตน ตามที่เห็นเหมาะสม
โดยใหถือเปXนสวนหนึ่ง ของการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ;)
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ& ประวัติส+วนตัว
ท+วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ& ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค&
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย+างอื่น

คะแนน

วิธีการประเมิน

๑๐๐

- สอบสัมภาษณ;
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

