(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
..............................................
ดวยกรมคุมประพฤติ ประสงคจะคัดเลือกจางบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการ
ในสังกัดหนวยงานสวนกลาง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจาง อัตราคาจางและจํานวนอัตราวาง ไดแก
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท คาครองชีพชั่วคราว ๑,๓๘๐ บาท
จํานวนอัตราวาง ๓ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๒ ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป น กรรมการหรื อผู ดํ า รงตํ า แหน ง ที่รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป น ผู เ คยต อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

/๘. เปนผูเคย...

-๒(๘) เป นผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก เพราะกระทําความผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ
เขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร ทางราชการไม รั บ สมั ค รสอบและไม อ าจ
เขาสอบเพื่อเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวได ทั้งนี้โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวั น ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๐๑ และตามความในข อ ๕. ของคํ าสั่ ง มหาเถรสมาคม ลงวั น ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบทาย
ประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค ร พร อ มเอกสารด ว ยตนเอง ณ
ที่กลุมสรรหา บรรจุและแตงตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร ๐๒ ๑๔๑๔๗๖๑-๒ ตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ
ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบดวย
ลายมือของตนเองใหถูกตองและครบถวน มิฉะนั้น กรมคุมประพฤติ อาจไมรับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น พรอมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สํ า เนาประกาศนี ย บั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัคร
สอบเพศหญิง) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัคร
สอบไมตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน และใบสําคัญทหารกองหนุน เฉพาะผูสมัครสอบเพศชาย) จํานวน
อยางละ ๑ ฉบับ
/ทั้งนี้…

-๓ทั้ ง นี้ ในสํ า เนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให ผู ส มั ค รสอบเขี ย นคํ า รั บ รองว า
“ขาพเจาขอรับรองวาถายจากตนฉบับจริง” และลงชื่อวันที่กํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู ส มั ครสอบ จะต องเป น ผู มีคุณ วุ ฒิ ทางการศึก ษาตรงตามคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงในขอ ๒.๓ และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเปนเกณฑ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูม ีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔.๒ ผูสมัค รสอบตองรั บผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดต างๆ ใหถูกต องตรงตามประกาศนี้ พร อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถู กตองครบถวน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิ
ของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกลาว กรมคุมประพฤติ
จะถื อวา เปน ผูขาดคุ ณ สมบัติ ในการสมัค รสอบครั้ งนี้ และใหถื อวา การรั บสมัค รและการได เขา รั บการ
คัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรมคุมประพฤติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
และทาง www.probation.go.th
๖. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูส มัครสอบต องเขารับ การทดสอบตามหลักเกณฑและวิธี การที่กรมคุมประพฤติ กําหนด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๗. เกณฑการตัดสิน
๑. ผูที่จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองเปนผูที่สอบ
ไดคะแนนทดสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. ผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราว จะตองเปนผูที่ไดคะแนนสอบในแตละภาค ไมนอย
กวารอยละ ๖๐

/๓. การจาง...

-๔๓. การจ างจะเป นไปตามลํ าดั บที่ ในบั ญชี ผู ผ านการคั ดเลื อก โดยใช คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค
เรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา กรณีคะแนนรวมเทากัน ผูที่ไดคะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง (สอบขอเขียน) มากกวาเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง (สอบขอเขียน) เทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแตละตําแหนงเรียงตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ กรมคุมประพฤติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล าวใหเปน อันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับ ตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรื อมีการสอบคัด เลือก
ในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
๙. การจางผูสอบคัดเลือกได
กรมคุมประพฤติจะจางผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได และตามอัตรา
คาจางที่กําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) ไพรัช ปฐมวงศไพรัช
(นายไพรัช ปฐมวงศไพรัช)
ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดหนวยงานสวนกลาง

สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วสรรพ คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานดานรับ-สงเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ ราง-โตตอบ
หนังสือราชการ จัดเก็บ คนหาหนังสือ ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการและลูกจางชั่ว คราว ตรวจสอบวั นลา ลงประวั ติขอมูล บุคคล จั ดเก็บ พิมพ/คัด สําเนา
คนหาและติดตามเรื่อง เบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ แจงเวียนมติคณะรัฐมนตรี
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งตางๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพหนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความ
ประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชวยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการบัญชี
การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๒. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พเทคนิ คหรื อ คุณ วุ ฒิ อย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการ
บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

-๒การคัดเลือก
คะแนน
วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐๐ - สอบขอเขียน
(สอบขอเขียน)
- วันสอบคัดเลือก
๑. ความรูเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ไดแกวิสัยทัศน บทบาทภารกิจ
จะแจงใหทราบ
อํานาจหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและอื่นๆ
ในภายหลัง
๒. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใชในการ
ปฏิบัติงานธุรการ ไดแก
- ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นสารบรรณ ด า นการเงิ น
การบั ญชี การพัสดุ การบริ หารงานบุ คคลและงบประมาณ และความรู
เกี่ ย วกั บ การใช ค อมพิ ว เตอร โ ปรแกรม Microsoft Word, Microsoft
Excel
- พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
๑๐๐ - สอบสัมภาษณ
ทดสอบความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติ ส วนตั ว
- วันสอบคัดเลือก
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
จะแจงใหทราบใน
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น
ภายหลัง

