
 
ประกาศส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและส านักงาน             
คุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  ได้แก ่
   (1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   

อัตราเงินเดือน 9,๔0๐ บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 6๐๐ บาท 
จ านวนอัตราว่าง 2 อัตรา  
ประกอบด้วย (สุโขทัย 1 อัตรา , สาขาสวรรคโลก 1 อัตรา) 

  ๒. คุณสมบัติทัว่ไปและคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธสิมคัรสอบ 
   ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ท่ัวไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
    (๓ )  เป็ นผู้ เ ลื่ อม ใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย                        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความ 
สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
    (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  หรือ                    
ตามกฎหมายอ่ืน 

    (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
     
 

(๙) ไม่เป็น… 
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    (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ 
    (๑๒) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก  ปลดออกหรื อไล่ ออก                
จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท า
ความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 
    (๑๔) ไม่เคยเป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย              
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น  
    (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
    ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ท้ังนี้  โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ 

  ๓. การรับสมคัรสอบ 
   ๓.๑ วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง             
ณ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขท่ี 99             
หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร 0 5561 3197 ตั้งแต่       
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา            
0๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
   ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ
ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย              
อาจไม่รับสมัครสอบ 
    

 

๓.๒ เอกสาร… 
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   ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น  พร้อมใบสมคัรสอบ 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  
๑.๕ X ๒ นิ้ว ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันท่ีรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป  
    (๒) ส าเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาประกาศนียบัตรท่ีแสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ ส าเนาระเบียนแสดงผล             
การเรียน (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ (โดยให้น าหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย) 
    (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              
อย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ส าเนาใบส าคัญการสมรส (เฉพาะ
ผู้สมัครสอบเพศหญิง) ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อตัว-ชื่อสกุล        
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน และใบส าคัญทหารกองหนุน  
เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  ตามกฎ ก.พ.       
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้น ามาย่ืนเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก) 
    ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า 
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”  และลงชื่อ วันท่ีก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย 

  ๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
   ๔.๑ ผู้ สมั ครสอบ จะต้ อง เป็นผู้ มี คุณวุฒิทางการศึ กษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในข้อ ๒.๒ และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด 
จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ 
วันท่ี 9 มีนาคม 2566   
   ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง             
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศดังกล่าว ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ            
ผู้นั้น   

   

๕. ประกาศ... 

 



-๔- 

 

  ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลาและสถานที่
คัดเลือก 
  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อม
ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2566                 
ณ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH) 

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ส านักงาน               
คุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จะด าเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ          
ท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันท่ี 17 มีนาคม 2566 ส่วน วัน เวลา และสถานท่ี
ท าการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   ๑. ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และ
ทดสอบการปฏิบัติงาน) จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๒. ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบในแต่ละภาค              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๓. การจ้างจะเป็นไปตามล าดับท่ีสอบได้ โดยใช้คะแนนรวมท้ัง ๒ ภาค เรียงล าดับ             
ท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ท่ีได้คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ระดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และทดสอบ                  
การปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับท่ี
สูงกว่า 

  ๘. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของ            

ต าแหน่งเรียงตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย  (และทาง 
WWW.PROBATION.GO.TH)  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบ
ก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 

  ๙. การจ้าง… 

http://www.probation.go.th/
http://www.probation.go.th/







