(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
_________________________
ด้วยสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 ประสงค์จะจ้ำงบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว เพื่อปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้ำงและอัตรำเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
- อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 9,400 บำท ค่ำครองชีพชั่วครำว 600 บำท จำนวน 1 อัตรำ
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่ เป็ น ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ก ำนั น แพทย์ ป ระจ ำต ำบล สำรวั ต รก ำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๑๑) ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรับโทษจำคุก โดยคำพิ พ ำกษำถึงที่ สุ ดให้ จำคุ กเพรำะ
กระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพรำะกระทำควำมผิด
วินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๔) ไม่ เคยเป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อกเพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น

-2(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
ส ำหรั บ พระภิ ก ษุ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ ำจ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
ที่ นว๘๙/๒๕๐๑ ลงวั นที่ ๒๗ มิ ถุ นำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้ อ ๕. ของคำสั่ งมหำเถรสมำคม ลงวั นที่
๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณ สมบั ติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่ง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศ
๓. กำรรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ประสงค์ จะสมั ครสอบขอและยื่ นใบสมั คร พร้ อมเอกสำรด้ วยตนเอง ณ ส ำนั กงำน
คุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 ที่อยู่ 338 อำคำรปรีชำคอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ซอยรัชดำภิเษก 20 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทร. 0 2276 2490-94 ตั้งแต่วันที่ 6–13
กุมภำพันธ์ 2563 ในวันเวลำรำชกำร ระหว่ำงเวลำ ๘.๓๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสำรกำรสมัครสอบด้วยลำยมือ
ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 อำจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ถ่ำยครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ ได้แก่ สำเนำปริญญำบัตร สำเนำระเบียนแสดงผล
กำรเรียน (Transcript) ประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน
๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐำนฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น สำเนำใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศ
หญิ ง) ส ำเนำหนั งสื อ ส ำคั ญ กำรเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล ในหลั ก ฐำนกำรสมั ครสอบ
ไม่ตรงกัน) สำเนำใบสำคัญทหำรกองเกิน และใบสำคัญทหำรกองหนุน (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) จำนวน
อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม ตำมกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน (ให้นำมำยื่นเมื่อเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก)
ทั้งนี้ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองว่ำถ่ำยจำกต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งใน ข้อ ๒.๒ และสำเร็จกำรศึกษำตำมหลั กสูตรของสถำนศึกษำใด จะถือกฎหมำย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563

-3๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ำเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ ถูกต้องตรงตำมประกำศนี้ พร้อมทั้ งยื่นหลักฐำนในกำรสมั ครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หรือคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิ
ของตำแหน่งที่ส มัครสอบ อันมีผ ลให้ผู้สมั ครสอบไม่มี สิทธิสมัครสอบตำมประกำศดังกล่ำว สำนั กงำน
คุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่ำกำรรับ
สมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕. ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และกำหนดวัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบพร้อมกำหนดวัน
เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบกำรสอบ ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ณ สำนักงำนคุมประพฤติ
กรุงเทพมหำนคร 2 โทร. 0 2276 2490-94 และทำง www.probation.go.th หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์
 สมัครงำน/รับโอน  สมัครงำน/รับโอน ส่วนกลำง”
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรทดสอบตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหำนคร 2 กำหนด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์ ) จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนทดสอบภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ ที่จ ะได้ รับ กำรจ้ำงเป็ นลู ก จ้ำงชั่ วครำว จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ได้ คะแนนสอบในแต่ ล ะภำค
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๓. กำรจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภำค เรียงลำดับที่จำกผู้ได้
คะแนนรวมมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน
และ/หรื อ ทดสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำน) มำกกว่ ำ เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ ำ ถ้ ำ ได้ ค ะแนนทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบกำรปฏิบัติงำน) เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่ำ
๘. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของตำแหน่ง
เรีย งตำมล ำดั บคะแนนสอบ ณ ส ำนั ก งำนคุ มประพฤติ ก รุงเทพมหำนคร 2 โทร. 0 2276 2490 -94
และทำง www.probation.go.th หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์  สมัครงำน/รับโอน  สมัครงำน/รับโอน
ส่วนกลำง” โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
หรือมีกำรสอบคัดเลือกให้ตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดี่ยวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

-4๙. กำรจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จะจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้ตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ และตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้
ประกำศ ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ลงชื่อ

ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
(นำงระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2

สำเนำถูกต้อง
(นำงยุพำ เจริญวงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ณัฐวัฒน์ คัด/ทำน

เอกสำรแนบท้ำย
ตำแหน่ง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงำนด้ำนรับ -ส่งเอกสำรทำงรำชกำร ลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือรำชกำร ร่ำง-โต้ตอบ
หนังสือรำชกำร จัดเก็บ ค้นหำหนังสือ ช่วยเหลืองำนธุรกำรทั่วไป จัดทำบัตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว ตรวจสอบวันลำ ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสำเนำ ค้นหำและติดตำม
เรื่อง เบิกจ่ำยวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงำน ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ จัดเตรียมและอำนวย
ควำมสะดวกในเรื่องสถำนที่เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมำย กฎ ระเบียบ
และคำสั่งต่ำงๆ ปฏิบัติงำนบุคคลเบื้องต้น งำนพัสดุและกำรเงิน และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
- ปฏิบัติงำนพิมพ์หนังสือ เอกสำรทำงรำชกำร รำยงำนสื บเสำะและพินิจ รำยงำนกำรคุมควำม
ประพฤติ รำยงำนกำรตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และเอกสำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ช่วยเหลืองำนธุรกำรทั่วไป และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำขำวิชำกำร
บัญ ชี สำขำวิขำกำรตลำด สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือ
2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสำขำวิชำ
กำรบัญชี สำขำวิขำกำรตลำด สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสำขำวิชำกำรจัดกำรสำนักงำน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
กำรคัดเลือก
คะแนน
วิธีกำรประเมิน
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
100 - สอบวิธีปฏิบัติ
(ทดสอบวิธีกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับตำแหน่ง)
- วันสอบคัดเลือก
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบำทภำรกิจ
จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง
โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่
หนึ่ง
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย กฎ และระเบียบที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน ได้แก่ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2540, ควำมรู้ เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำ นสำรบรรณ ด้ ำ น
กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ค อมพิวเตอร์ และกำรใช้โปรแกรม Microsoft
Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
3. ควำมรู้ทั่วไป เช่น เหตุกำรณ์ปัจจุบัน สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม สังคม
และนโยบำยประเทศ เป็นต้น

-2กำรคัดเลือก
คะแนน
วิธีกำรประเมิน
ทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
100 - สอบสัมภำษณ์
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวำจำ
- วันสอบคัดเลือก
อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ
จะแจ้งให้ทรำบใน
และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น
ภำยหลัง

