
 
 

 
 
 

ประกำศกรมทรัพยำกรน้ ำ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร 

นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

 

ด้วย กรมทรัพยำกรน้ ำ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง  
วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. 2551 และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรสรรหำโดย
กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี ้

 1.1 ต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร  จ ำนวน 9 อัตรำ 
 ๑.๒ ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน จ ำนวน 8 อัตรำ 
 1.๓ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 5 อัตรำ 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไมต่่ ำกว่ำสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
(2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 

หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(7)  เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือ ควำมผิดลหุโทษ 
/(8) เป็นผู้เคย... 
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(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจ หรือ 
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(9)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม  ข.(๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙)(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๘) 
หรือ(๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม ตำม (๑๐) 
ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำน หรือออกจำกรำชกำร
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 

ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 36 ข้อ (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะ
มีสิทธิได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองแล้ว  

ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ และไม่อำจให้เข้ำสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที ่17 มีนำคม 2538 

2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รำยละเอียดตำมเอกสำร 
แนบท้ำยประกำศนี ้ 

๓. การรับสมัคร 
  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต  ( Internet) ตั้ งแต่ วันที่  3 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
   (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์กรมทรัพยำกรน้ ำ http://www.dwr.go.th 
หัวข้อ “ประกำศรับสมัคร” หรือ  http://dwr.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ำรับรำชกำรในกรมทรัพยำกรน้ ำ”  
   (๒) กรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ระบบจะ
ก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ  
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จ ำนวน ๑ แผ่น หรือหำก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เพ่ือน ำไปพิมพ์ใน
ภำยหลัง 

ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สำมำรถเข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้  
  3.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  จ ำนวน ๒๓๐ บำท  ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน  ๒๐๐  บำท 
 (๒) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน ๓๐ บำท 
    เมื่อผู้สมัครสอบช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

/3.4 ผู้สมัคร...  

http://www.dwr.go.th/
http://dwr.thaijobjob.com/
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 3.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  

 3.5 พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
  เมื่อกรมทรัพยำกรน้ ำประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครเข้ำไปที่เว็บไซน์ 

http://dwr.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรมทรัพยำกรน้ ำ” 
เพ่ือพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ำยขนำด 1X1.5 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อและน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
 4.2 ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลแก้ไข

ไม่ได ้
  4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตำมรำยละเอียดเอกสำร โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น
เป็นเกณฑ์  

  4.4 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรองควำม
ถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ 

 4.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่
มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกรมทรัพยากรน ้าจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั งนี มาตั งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

และกรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตนเพ่ือเข้ำ
สอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้นในกรณีชื่อ – นำมสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐำนกำร
แสดงตนเพื่อเข้ำสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ำห้องสอบ 

5. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมทรัพยำกรน้ ำจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับกำรสอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ทำงเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรมทรัพยำกรน้ ำ”และทำงเว็บไซต์ของกรมทรัพยำกรน้ ำ  
http://www.dwr.go.th  หัวข้อ“ประกาศรับสมัคร”   

6. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
 6.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
  ผู้สมัครสอบในต ำแหน่งใดต้องสอบวิชำเฉพำะต ำแหน่งนั้นตำมที่ได้ก ำหนดไว้

รำยละเอียดของต ำแหน่งที่รับสมัครสอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

/6.2 กำรสอบ...  
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 6.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เป็นกำรสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำร

สัมภำษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ ไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าจะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
และเม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทางเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมทรัพยากรน้ า”และทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ า http://www.dwr.go.th  หัวข้อ“ประกาศรับ
สมัคร”   
 7. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตำด ำถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

7.2 ส ำเนำปริญญำบัตร (หรือประกำศนียบัตร) และ/หรือ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครจ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตร (หรือประกำศนีย
บัตร) ของสถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร 
(หรือปริญญำบัตร)  ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน 

7.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
7.๔ ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน

ชื่อ-นำมสกุล (ในกรณี ชื่อ-นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ ำนวน ๑ ฉบับ 
7.๕ ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ของ ก.พ. 

ระดับเดียวกันกับต ำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่ำขึ้นไป จ ำนวน ๑ ฉบับ หรืออำจให้มำยื่นตำมวันที่ส่วนรำชกำร
ก ำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

7.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม กฎ 
ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้แก่ 
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 

   - โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

   - โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

/ส ำเนำเอกสำร... 
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