ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนพนักงานจางเหมาบริการ
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
..............................................................
ดวยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปน
พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนง จํานวน และอัตราจาง ที่รับสมัคร
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา อัตราจางเดือนละ 9,500.- บาท
2. ระยะเวลาการจาง
เริ่มจางในปงบประมาณ 2561 (จางตามปงบประมาณ) และเมื่อสิ้นปงบประมาณจะทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะทําสัญญาจางผูที่ผานการประเมินในปงบประมาณถัดไป
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(5) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(8) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีรางกายหรือ
จิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ หรือเปนโรคที่เปนที่รังเกียจแกสังคม เชน โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเทาชาง
โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(9) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหหยุดงานเปน
การชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ
(10) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

/(11) ไมเปน...

-2(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(12) ไมเปนผูเคยถูกสั่งใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน กรณีหยอนความสามารถ บกพรองในหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือ
มัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน
ผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (4) (5) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการ
บรรจุเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงที่สอบคัดเลือกไดตอเมื่อไดพนจากตําแหนงกรรมการหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง หรือขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ แลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลไมรับสมัครสอบ
คัดเลือก และไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกได ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
(1) เปนชาย
(2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
(3) มีความรูความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต มีความรูความเขาใจใน
การบํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ในการใชรถยนต
(4) มีใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามกฎหมาย
4. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสตูล ถนนสมันตประดิษฐ ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม
2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
5.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา ไมมีรอยประทับตราใชแลว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
5.2 สําเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือสําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา
ที่แสดงวาเปนวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 18 ตุลาคม
2560
5.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ

/5.4 ใบรับรอง...

-35.4 ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ที่ออกใหไมเกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลที่ยังไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนาหลักฐานการพนจากการรับราชการทหาร (สด.8) หรือใบกองเกินทหาร
(สด.43) จํานวน 1 ฉบับ
5.7 หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาหนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครคัดเลือกเขียนคํารับรองวา
“สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังวาหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบ
ไมถูกตองครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจะถือวาผูสมัคร
สอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการจาง หรือเรียกรองใด ๆ
ทั้งสิ้น
6. วิธีการสอบคัดเลือก
6.1 สอบสัมภาษณ (บุคลิกภาพความเหมาะสม) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
6.2 สอบภาคปฏิบัติ (ความสามารถในการขับรถยนต) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล และทางเว็บไซตของกรมคุมประพฤติ (www.probation.go.th)
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนในแตละภาคที่
สอบไมต่ํากวารอยละ 60
9. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะประกาศโดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูไดคะแนนการทดสอบความสามารถในการ
ขับรถยนตมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการทดสอบความสามารถในการขับรถยนตเทากัน จะ
ใหผูไดคะแนนบุคลิกภาพความเหมาะสมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก จะใหผู
ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดเปนเวลาไม
เกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
10. การประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือก โดยจะ
ติดประกาศ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล และทางเว็บไซตของกรมคุมประพฤติ
(www.probation.go.th)

/11. การรายงานตัว...

-411. การรายงานตัวและกําหนดวันเริ่มทํางาน
ใหผูสอบคัดเลือกได มารายงานตัวและเริ่มทํางานตามที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล ตามที่ประกาศไวในประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

(นายธีรพัทธ รอดความทุกข)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

