
 

 
คส. 1.2 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

........................................ 

  ด้วย  กรมควบคุมโรค จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ    
ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1 /ว 15  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้ 

  1.  ตําแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งต้ังและเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
1.1 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
1.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 - 13,200 บาท ท้ังนี้ จะได้รับเงินเดือนใดให้

เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงกําหนด 

2.  จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก  
ตําแหน่งว่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติราชการสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
 (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการ

ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา 
 (3) จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพ่ือให้

การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ 

วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานความร่วมมือ เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

2.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
/ 3. ด้าน... 
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3.  ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.  ด้านการบริการ 
 (1) เผยแพร่ความรู้ท่ัวไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี

และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ท่ีมาติดต่อเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 (2) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานด้านต่างประเทศ เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล 

  4.   คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 4.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(5)  เป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 

/ (11) เป็นผู้เคย... 
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(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบ 
แข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้ 
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท 
ของ ก.พ. 

5.  การรับสมัครสอบ 
5.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายสรรหาและ-
บรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
โทร. 0 2590 3048 ต้ังแต่วันท่ี 2 – 26 พฤษภาคม 2554  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 น. 
ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. 

5.2  ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เม่ือได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว 

เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

5.3  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  
(2)  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2554   
ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใน
กําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

/ (3) สําเนา... 
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(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ 
(6)  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
ท้ังนี้  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และ

วันท่ี กํากับไว้ทุกแผ่นทุกหน้าของสําเนาเอกสารด้วย 

6.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมควบคุมโรคจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ง
นี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์   
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ      
“การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

8.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
8.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
 (1) การแปลความ สรุปความ จากข้อความ หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) 
 (2) การใช้ภาษาอังกฤษ (หลักไวยากรณ์ คําศัพท์) (50 คะแนน) 
 (3) การร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) 
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8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์   
ท้ังนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ  
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง 

ทั้งนี ้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่ก่อน และเมือ่สอบผา่นภาคทั้งนี ้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่ก่อน และเมือ่สอบผา่นภาคทั้งนี ้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่ก่อน และเมือ่สอบผา่นภาคทั้งนี ้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่ก่อน และเมือ่สอบผา่นภาค
ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่แลว้ จงึจะมสีิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่แลว้ จงึจะมสีิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่แลว้ จงึจะมสีิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่แลว้ จงึจะมสีิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง    

9.   เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 60 ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

10. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับท่ีสูงกว่า 

 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันข้ึนบัญชี  แต่
ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งต้ัง 
 11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
11.2 กรมควบคุมโรคไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ท่ีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก

ประเภท ซ่ึงได้ข้ึนบัญชีสอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  12. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืน 
 กรณีท่ีส่วนราชการมีตําแหน่งว่าง ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึง

ต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันกับตําแหน่งท่ีได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในตําแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนได้ การนํารายชื่อไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งอ่ืนนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุ
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

      ประกาศ ณ วันท่ี  20  เมษายน พ.ศ. 2554 

 


