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ประกาศกรมคมุประพฤติ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------- 
  ด้วย กรมคุมประพฤติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน          
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน     
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี      
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง      
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ        
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม     
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มาย่ืนด้วย 
  สําหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร   
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาการที่ ก.พ. รับรองแล้ว  
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๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้มีความประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุและ
แต่งต้ัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ช้ัน ๔  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่             
๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน      
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป  
  (๒)  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ       
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเป็นเพศหญิง), ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้  สําเนาดังกล่าวผู้สมัครต้องเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร ตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท และเมื่อสมัครแล้ว       
ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการ
ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า    
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมคุมประพฤติจะไม่คืนค่าสมัครสอบ      
ในการสมัครด้วย 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  กรมคุมประพฤติจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ        
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินภายในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ช้ัน ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ   
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง www.probation.go.th  
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๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามที่
กําหนดตามเอกสารแนบ 
  กรมคุมประพฤติจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ 
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

  ๖.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมใน
การประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๖.๒  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
  ๖.๒  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยใช้คะแนนรวมของการประเมิน         
ทั้งสองครั้ง โดยเรียงลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินครั้งที่ ๒ 
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน
ครั้งที่ ๑ เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ ๖               
ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ  และทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร        
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมคุมประพฤติกําหนด 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๘ 

         (ลงชื่อ)  พยนต์  สินธุนาวา 
      (นายพยนต์  สินธุนาวา) 
     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ 
   ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
               สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

 

 

        สําเนาถูกต้อง 

        วนิดา  ทิศอุ่น 
    (นางสาววนดิา  ทิศอุ่น) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        วนิดา  คัด/ทาน 

 



เอกสารแนบทา้ย 

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสอบ การจัดทําคําสั่งบรรจุ/แต่งต้ัง การเลื่อนระดับข้าราชการ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน จัดทําบัญชีถือจ่าย ทะเบียนประวัติการลา ดําเนินการด้านการประเมินบุคคล การสรรหาบุคคล        
การประเมินผลงาน การจัดสรรอัตรากําลัง ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร การจัดสวัสดิการ และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว 

หลักการและวิธีการเลือกสรร 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมนิ 

การประเมินสมรรถนะครั้งที ่๑ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔      
แก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๕. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๖. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
๗. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๙. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
๑๐.ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับ    
การบริหารงานบุคคล 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียน 

 

 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 

วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น  

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



- ๒ – 

 

อัตราว่าง/สถานที่ปฏิบัติงาน ๒ อัตรา   

ระยะเวลาการจ้าง  ๑ ปีงบประมาณ 

อัตราค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น      
ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดําเนินการขอคืนก่อน       
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


