
 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ของกรมควบคุมโรค 

ครั้งท่ี  18/๒๕๕7 
 

 
 

  ดวย  กรมควบคุมโรคมีความประสงคจะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงาน
ราชการท่ัวไป  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     
ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 ตําแหนงวางครั้งแรกท่ีจะทําสัญญาจาง จํานวน 6 ชื่อตําแหนง ดังรายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ดังนี้ 
๑.๑.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  35  ตําแหนง 
๑.๑.2 ตําแหนงนกัเทคนคิการแพทย  จํานวน  12  ตําแหนง 
๑.๑.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน    2  ตําแหนง 
๑.๑.4 ตําแหนงนักวิชาการสถิติ  จํานวน    1  ตําแหนง 
๑.๑.5 ตําแหนงนักรังสีวิทยา จํานวน    1  ตําแหนง 
๑.๑.6 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน    1  ตําแหนง 

 

1.2  รายละเอียดการจางงานและคาตอบแทน 
1.2.1 รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ 
 1. ๒.๒ ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2559  
และอาจตอสัญญาจางไดอีกคราวละไมเกิน  4  ป 

1.๒.๓ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

(๑) คาตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามท่ีระบุไวในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้ 
 -  วุฒิปริญญาตรี  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ  19,500 บาท 
 -  วุฒิปริญญาตรี  กลุมงานบริหารท่ัวไป เดือนละ  18,000 บาท 
 -  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา   เดือนละ  13 ,800 บาท 
 

 /(2) เงินเพ่ิม... 



 

 

๒ 

 (๒) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
      กรณีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ท่ีไดรับคาตอบแทนรายเดือนไมถึง 

เดือนละหนึ่งหม่ืน สองพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน  ใหไดรับเงิน เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละหนึ่งพัน              
หารอยบาท แตเม่ือรวมกับคาตอบแทนรายเดือนแลวตองไมเกินเดือนละหนึ่งหม่ืน สองพันสองรอยแปดสิบหา
บาทถวน  

(๓) สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕4  

 

2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

2.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย  
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถหรือ           

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ

 

  ผูผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม 
กฎ  ก.พ. วาดวยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นดวย 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจเขารับการเลือกสรรเพ่ือ
จางเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี  นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

 

    2.๒  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.วาดวย
โรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ  

(๑)  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
(๒)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

 (๓)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
 (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
 (๕)  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

/2.3 คุณสมบัติ... 



 

 

๓ 

2.3 

๓. การรับสมัคร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้   (เอกสารหมายเลข  ๑)  
 

3.1  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ใหผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร  ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง   
ท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาท่ี  อาคาร 3 ชั้น 4  กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันท่ี 14 – 23 
พฤษภาคม 2557  ในเวลาราชการ  ท้ังนี้ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตามขอ 3.3 

3.2  
1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 
หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร  

โดยถายไมเกิน 1 ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป   
2)  สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร แลวแตกรณี และสําเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา ( Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัคร  จํานวนอยางละ ๑  ฉบบั 

ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษากอนวันปดรับสมัคร คือ ภายในวันท่ี 23
พฤษภาคม 2557  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีไดรับอนุมัติ ซ่ึงจะตอง                 
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ      
4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย 

3.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา ดังนี้ 
3.3.1  ตําแหนงท่ี 1 - 5  คาธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 200 บาท  
3.3.2  ตําแหนงท่ี 6  คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท 

3.4  

 

เง่ือนไขในการรับสมัคร      
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก 
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 
ใหเรียบรอยภายในวันท่ียื่นใบสมัคร  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสร ร ใหถือ
วาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้  เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมควบคุมโรคจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัคร 

/4. การประกาศ... 



 

 

๔ 

๔. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรร พรอมท้ังประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี 4  มิถุนายน 2557  ท่ีกองการเจาหนาท่ี      
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต 
http://www.ddc.moph.go.th/ หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ” 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ

ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองสอบผานขอเขียนกอนแลวจึงจะมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ 
ดังนี้ 

(๑) การสอบขอเขียน วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ใหเวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง ผูท่ีจะถือวาผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ 

 ผูสมัครในตําแหนงใด หนวยใด ตองเขาสอบวิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงในหนวยนั้น ๆ ดังรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรการสอบวิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
ของแตละตําแหนง ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

(๒) การสอบสัมภาษณ เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ผูท่ีจะถือวาผานการสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ 

 การสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง จะพิจารณาจากประวัติ
สวนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการ
สัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใด  เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ   เชน  ความรูท่ีอาจใช
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ ทัศนคติ  
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน  รวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน   รวมถึง สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 ผูสมัครในตําแหนงใด หนวยใด ตองเขาสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงในหนวยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกรมควบคุมโรคจะประกาศใหทราบตอไป 

 

๖. เกณฑการตัดสิน 
      6.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินแตละ
ครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 

6.2 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ครั้งท่ี  2  จะตองเปนผูไดคะแนน ในการ
ประเมิน ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 

6.3 การจัดจางเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนน
ประเมิน ครั้งท่ี 1  และครั้งท่ี  2  รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน  จะใหผูท่ีได
คะแนนจากการประเมิน ครั้งท่ี  2  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งท่ี  
2  ยังคงเทากันอีกใหผูท่ีรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา   
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๗.  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตาม ขอ                    

6.3  ณ  กองการเจาหนาท่ีกรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  2 ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 
 

8.   การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 8.1  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรจะเปนไปตามลําดับท่ีของแตละตําแหนง 

ในบัญชีผูผานการเลือกสรร โดยไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
โดยผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

 8.2  หากมีตําแหนงพนักงานราชการท่ัวไปวางลงอีก บัญชีผูผานการเลือกสรรในครั้งนี้
สามารถใชไดดวย 

   ประกาศ  ณ  วันที่     30    เมษายน  พ.ศ. 2557 
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