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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
........................................ 

 

  ด้วย  กรมควบคุมโรคจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   
ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 /ว 17  ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  ดังต่อไปน้ี 
 

  1.  ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

        1.1.1 หน่วยที่ 1  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ก)  (วุฒิปริญญาตรี    
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม               
ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 

1.1.2 หน่วยที่ 2  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ข) (วุฒิปริญญาตรี             
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม               
ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือทางอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

1.1.3 หน่วยที่ 3  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ค) (วุฒิปริญญาตรี             
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)  

1.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนใด            
ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

2.  จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก   
      หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ก) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย                 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) ตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง สังกัดกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ข) (วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ           
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย                 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม) ตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง สังกัดกลุ่มจัดการเทคโนโลยี สํานักโรคจากการ 
       
  

        หน่วยที ่3... 

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการประจําที่ศูนย์พัฒนาวิชาการในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง 
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 หน่วยที่ 3  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ค) (วุฒิปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 
ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง สังกัดด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปฏิบัติราชการประจํา ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  

 

3.  ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
                          ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 

 

  4.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่งของผูม้สีทิธสิมัครสอบ 
 4.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรอื          

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ        

ไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 

(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
 

ตาม (8)... 
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ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสทิธิสมัครสอบ 
แข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501  ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2  ผู้สมคัรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 

 

5.  การรับสมคัรสอบ 
     5.1  ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที ่1 – 21 ตลุาคม 

2557  ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์http://job.ddc.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ”  โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 

      (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ”  

      (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

      (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Handy Drive           
เป็นต้น   

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

                5.2  นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  เฉพาะที่ 
เคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

     5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

         ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
      5.4  ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด  
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ (หลังจากปิดการรับสมัคร) 
 
 
 

 
 6.  เง่ือนไข... 
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6.  เงื่อนไขในการรบัสมคัรสอบ 
      6.1  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
      6.2  ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไม่ได้ 

   6.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ 
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
น้ันเป็นเกณฑ์ 

6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังน้ัน หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 

  6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง          
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมควบคุมโรคจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ          
ครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เก่ียวกับการสอบในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ช้ัน 4 กรมควบคุมโรค ถนน              
ติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/ 
หัวข้อ“การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบตําแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ” หรือเว็บไซต์  http://job.ddc.moph.go.th/ 

 

8.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
8.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 

คะแนน) 
      ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งน้ัน ตามที่ได้กําหนดไว้ใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 
8.2 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์   
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์    
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ  
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 

    ทั้งน้ี... 
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ทั้งนี้ จะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสม
กับตําแหน่ง ต่อไป 

 

9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ

ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการ
เข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

 

10. เกณฑก์ารตดัสนิ 
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 

11. การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้
        การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มี
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ               
แต่ถ้ากรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งน้ีอีก และ
ได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

12. การบรรจแุละแต่งตัง้ 
 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
 12.2 กรมควบคุมโรคไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขนัได้ที่เป็นข้าราชการหรือ

พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

          13. การคัดเลอืกจากบัญชผีูส้อบแขง่ขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบญัชีเป็นผูไ้ดร้ับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งอื่น 

 กรณีที่ส่วนราชการมีตําแหน่งว่าง ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
ต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนได้ การคัดเลือกจากบัญชี              
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนน้ี ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผู้ได้รับการคัดเลือก          
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

ประกาศ ณ วันที่    22     กันยายน พ.ศ. 2557 
 

 


