ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
สานักงาน ป.ป.ช. ภาค/สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดพัทลุง
--------------------------------ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดพัทลุง ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้ำง ค่ำตอบแทนรำยเดือน และระยะเวลำกำรจ้ำง
๑.๑ ตำแหน่งที่จะจ้ำง
ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดสานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดพัทลุง จานวน 1 อัตรา
๑.๒ ค่ำตอบแทนรำยเดือน
1.2.1 ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน)
1) ค่าจ้าง 11,500 บาท
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
3) ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน)
๑.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง
1.3.1 ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน)
ตั้งแต่ เดือ นมีน าคมถึ งวัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 (กรณี ผ่ านการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานและสานักงาน ป.ป.ช. มีเหตุผลและความจาเป็นอาจจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาการจ้างทั้งหมดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
๒. คุณสมบัติ
๒.๑ คุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4) ไม่เป็ น ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลู กจ้างของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
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5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่ง ให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
9) ไม่เป็ น ผู้ เคยได้รับ โทษจาคุกโดยคาพิพ ากษาถึงที่ สุ ด ให้ จาคุก เว้น แต่เป็ น โทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย รวมทั้ ง การถู ก ออกจากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รือ สามเณร ส านั ก งาน ป.ป.ช. ไม่ รับ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ไม่ อ าจให้ เข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กได้ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร ที่ นว
89/2501 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.2.1 ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน)
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ
การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
3.1 ตาแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน)
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น การตรวจสอบบัญชี
และเอกสารประกอบเบื้ องต้น การบั น ทึกข้อมูลลงในระบบ ACAS และปรับปรุ งข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน งาน
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. กำรรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
14 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 ในวันและเวลำรำชกำร ที่ สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดพัทลุง เลขที่ 233/8-10 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหำสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์
074-613726
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๔.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
2) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือกอย่างละ 1 ฉบับ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
อย่างละ 1 ฉบับ
4) ใบรับ รองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดโรคอันมีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี ) เช่น ใบสาคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
6) ส าเนาเอกสารรับ รองการผ่ านเกณฑ์ ท หารหรือได้ รับ ยกเว้น การเกณฑ์ ท หาร
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ กรณีที่กาหนดให้ใช้สาเนาหลักฐาน ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงชื่อ ลงวันที่ กากับไว้ทุกหน้าของสาเนาเอกสารดังกล่าว
๔.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
1) ผู้สมัครคัดเลื อกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร ทั้งนี้การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
2) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
สอบคัดเลือกนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ตน้
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สานักงาน ป.ป.ช.
ภาค/สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด จะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา
สถานทีส่ อบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์.2565
ณ สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง และ Website : http://www.nacc.go.th
๖. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก (100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ านต่ างๆ เช่ น ความรู้ ที่ อาจใช้ เป็ นประโยชน์
ในการปฏิ บั ติหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุ ปนิ สั ย อารมณ์ ทั ศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ และ
บุ คลิ กภาพ เป็ น ต้น
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๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ 60
๘. กำรประกำศขึ้นบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงลาดั บจากผู้ที่ได้คะแนนสอบ
สูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีผู้สอบคัดเลือกได้มีคะแนนสอบเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตาแหน่งเดียวกัน ในพื้นที่
ใกล้เคียง และบัญชี นั้น ยังไม่ถูกยกเลิก หากสานักงาน ป.ป.ช.มีเหตุผลและความจาเป็น อาจเรียกตัวผู้สอบ
คัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีนั้นมารับการจ้างในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ไม่ประสงค์รับการ
จ้างยังขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นต่อไป แต่หากประสงค์จะรับการจ้างให้ถือว่าสละสิทธิ์บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
และถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้น
๙. กำรจ้ำง
9.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งและลำดับที่ในบัญชีผู้ สอบ
คัดเลือกได้
9.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันก่อนดำเนินกำรจ้ำง
โดยให้มกี ำรจัดทำสัญญำค้ำประกันตำมแบบที่สำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด
9.3 ให้ มี กำรตรวจสอบประวั ติ บุ ค คล ถ้ ำส ำนั กงำน ป.ป.ช. ตรวจสอบพบใน
ภำยหลังว่ำลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือมี
ประวัติอำชญำกรรม หรือประวัติเกี่ยวข้องกับยำเสพติด สำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถยกเลิกสัญญำจ้ำงได้
ทั้งนี้ หากประสงค์ที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
พัทลุง โทรศัพท์ 074-613726 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายธนะ อาษาวุธ)
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดพัทลุง
ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ

เลขประจำตัวสอบคัดเลือก...........................
สมัครในวันที่…...………………….……….…

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้าพเจ้า…………………………………………………………….…….…………………..……
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................................................................................
สัญชาติ………………....……….เกิดวันที่…..………..………..เดือน…………………..………..….………….พ.ศ. ……………………
อายุ………..ปี….........เดือน (นับถึงวันสมัคร) สาเร็จการศึกษาวุฒิ………………………….…………..….………………………
ขอสมัครเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพนักงำนธุรกำร (ด้ำนตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดสำนักงำน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง และขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด………………...............…………..…..ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่…………………..…
หมู่ที่ ………..…ตรอก/ซอย…………………..….…….ถนน…………..………………….ตาบล/แขวง…………………………………
อาเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………….……………รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน………………………………….……..…….…………โทรศัพท์มือถือ……………..…………………..……………….…...
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………..ตาแหน่ง……………………………….……………………………….…..
สถานที่ทางาน………………………………………………………………….โทรศัพท์…….……………………………………….…….….
สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
ชื่อสามี/ภรรยา ………………………………………………..……….สัญชาติ……………….…อาชีพ….………………………………..
ชื่อบิดา……….…………………………………………………………….สัญชาติ……………….…อาชีพ….………………………………..
ชื่อมารดา……….………………………………………………………….สัญชาติ…………….……อาชีพ….…………………………..…..
2. ประวัติกำรศึกษำ (กรอกทุกวุฒิที่สาเร็จการศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่………….
ถึง…...........

วุฒิที่ได้รับ

สาขา/วิชาเอก
(ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

/ 3. ประวัติ ...

-23. ประวัติกำรทำงำน
ชื่อสถานที่ทางาน/ฝึกงาน

ตาแหน่ง/ลักษณะงาน

เงินเดือน
สุดท้าย
ก่อนออก

ระยะเวลา
ตั้งแต่………..
ถึง……………

เหตุที่ออก

4. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์กำรใช้โปรแกรม เช่น…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ควำมสำมำรถพิเศษ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว รวม……….ฉบับ คือ
 1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
 2) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือกอย่างละ 1 ฉบับ
 3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน อย่าง
ละ 1 ฉบับ
 4) ใบรั บ รองแพทย์ (ฉบั บ จริ ง ) ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เกิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เป็ น โรค
ที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดโรคอันมีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 จานวน 1 ฉบับ
 5) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 6) ส าเนาเอกสารรั บ รองการผ่ า นเกณ ฑ์ ท หารหรื อ ได้ รั บ ยกเว้ น การเกณ ฑ์ ท หาร
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

(ลงชื่อ)………………………..……………………ผู้สมัคร
(………………………..……..……………)
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ………..

