
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที่  20/๒๕๕7 
................................ 

 

  ด้วย  กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสถาบันบําราศนราดูร ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร 
ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง คือ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 1 ตําแหน่ง  

2.  รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน 
2.1 รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังน้ี  

2.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                

ด้านการปฏิบัติการ  

  (1) ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ืออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยํา               
มากที่สุด 
   (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
   (4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้
วางแผนไว้แล้ว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น 
   (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

(6) ช่วยรวบรวม... 
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   (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 
   (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
   (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การ
ติดต้ังระบบเคร่ือง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความ
ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 

ด้านการวางแผน  
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

ด้านการประสานงาน  

   (1) ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

         (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ  

   (1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

   (2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

   (3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.1.2 ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559  และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน  4  ปี 

๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 19,500 บาท 

(2) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕4  

 
 
 
 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 

3.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ           

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหน่ึง ทางคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มาย่ืนด้วย 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
เลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  
นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การรับสมัคร.... 



- ๔ - 
 

 

4. การรับสมัคร 
4.1  วัน  เวลา และสถานที่รับสมคัร 

 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ช้ัน 2 สถาบัน-
บําราศนราดูร ต้ังแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ในเวลาราชการ  ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม             
ในการสมัครตามข้อ 4.3 

4.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 น้ิว 

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป   
๒)  สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript  of  

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใด น้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก
ให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร                
มาย่ืนแทน 

๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ      
๔)  สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่นช่ือ – นามสกุล 

(กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   

ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 

4.3  ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท 

4.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร      
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ี  เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

 
 
 
 

 

5. การประกาศ... 
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5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

กรมควบคุมโรคจะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่กองการเจ้าหน้าที่ 
อาคาร ๓ ช้ัน ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, สถาบันบําราศนราดูร อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายช่ือผู้สมัคร
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ”  

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ

ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งน้ี ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ดังน้ี 

(๑) การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ช่ัวโมง ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

   หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางด้าน Hardware, Software, Database และ Network ให้เวลาทําตอบ 3 ช่ัวโมง   

(๒) การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
   การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใด  เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ   เช่น  ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น  รวมถึง สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 ผู้สมัครในตําแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในหน่วยน้ัน ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กรมควบคุมโรคจะประกาศให้ทราบต่อไป 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละ

ครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
6.2 ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่  2  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน  ใน

การประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

6.3 การจัดจ้างเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
ประเมิน ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่  
2  ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 

8. การขึน้… 
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8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 8.1  กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูง

ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตาม            

ข้อ 8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่ แล้วแต่กรณี 

9.  การจัดทาํสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร 
9.1  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการ

เลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.3 (1) โดย
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

9.2  หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันบําราศนราดูร ว่างลงอีกบัญชี    
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งน้ีสามารถใช้ได้ด้วย 

9.3 หน่วยงานอ่ืนสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งน้ีได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่      8     กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


