
 
  
 
 

ประกาศกรมราชทัณฑ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 

………………………………… 

 ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1004.1/ว 16 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
     1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 (1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
        - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก  จำนวน 2 อัตรา 

 (2) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
  - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก  จำนวน 8 อัตรา 

     1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย 1 – 2 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย 1 - 2 

 3. ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานพิเศษที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสาร 
แนบท้าย 1 - 2 
 4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกฯ 
  4.1 ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติท่ัวไป  
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
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   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        
   (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
   (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่
  สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว 
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 4.2 ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย  1 – 2 
  หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ การใดที่ได้ดำเนินการ  
ไปแล้ว สำหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

 5. การรับสมัคร 
  5.1 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 
มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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  5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  
2 – 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต ์http://correct.thaijobjob.com 
  5.3 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
    ขั้นตอนที่ 2.  พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 เพ่ือนำไปชำระเงิน 
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือนำไปพิมพ์ภายหลัง  
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่จนกว่าจะปิดระบบสมัคร  
    ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินหาย ผู้สมัครสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์ม 
การชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอก ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้   
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
    ขั้นตอนที่ 3. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มกราคม 2563 
โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเฉพาะ 
ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บเอกสาร
หลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนด้วย 

      ทั้งนี้ การสมัครคัดเลือกจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครคัดเลือกและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น 
  5.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 230 บาท ประกอบด้วย 
    (1)  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก   จำนวน  200  บาท 
    (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน    30  บาท 
    ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศและกรมราชทัณฑ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  5.5 ผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว หลังปิดรับสมัครคัดเลือก 
ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก
สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th  หัวข้อ “การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือ ที่ เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลข
ประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการ
เข้าสอบ 
    สำหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี  
เลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐาน  ได้แก่ เอกสารการสมัครสอบ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัคร  
พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองได้ที่  
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 
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 5.6 ผู้สมัครคัดเลือกต้องนำใบสมัครที่กรมราชทัณฑ์จัดเตรียมไว้ให้ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่ไม่มีรอยประทับใดๆ (รูปถ่าย
ที่ใช้กระดาษอัดรูปโดยเฉพาะเท่านั้น) ที่ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือก 
ฉบับจริง มายื่นในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ 

 6. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือกฯ  
  6.1 ผู้สมัครคัดเลือกฯ สามารถเลือกสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  6.2 ผู้สมัครคัดเลือกฯ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง 
  6.3 ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ในข้อ 4.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู ้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ 
วันที่ 10 มกราคม 2563 
  6.4 ในการสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
  6.5 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
คัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ หรือคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมราชทัณฑ์ จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก 
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
   ในกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัคร ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณี ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครคัดเลือกต้องนำหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้  
เพ่ือยืนยันตนเอง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 7. หลักฐานและเอกสารการสมัครคัดเลือกที่ต้องนำมาแสดงตนและยื่นในวันประเมิน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
  1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน   
  2) ปริญญาบัตรฉบับจริง    
  3) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง    
   เอกสารในข้อ 2) และข้อ 3) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม 
ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร 
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   ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้      
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
การศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
  4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   (1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
     - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา  
   (2) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
        -  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง  
  5) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและ 
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน     
  6) ทะเบียนบ้าน    
  7) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัคร
คัดเลือกฯ ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง)  
  8) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่  
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
  หมายเหตุ  เอกสารข้อ 2) - 7) ผู้สมัครต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัครในวันประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง สำหรับเอกสารข้อ 8) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกนำมายื่นในวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 

 8. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่
คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ในวันที่  15 มกราคม 2563 ที่กรมราชทัณฑ์  เรือนจำและ 
ทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “รายชื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” 

 9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 – 2 

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
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 11. การประกาศขึ้นบัญชผู้ีผ่านการคัดเลือก 
 ๑) กรมราชทัณฑ์จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูง
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  
   ๒) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ถ้า
มีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
      ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพ่ิมขึ้น 
กรมราชทัณฑ์อาจจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคดัเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

 13. เงื่อนไข ข้อความอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
    1) ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องอยู่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ 
    2) กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์จะไม่รับโอน
ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกกรณ ี

   กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการคัดเลือกฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค  
ดังนั ้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบด้วย 
 
     ประกาศ  ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
พันตำรวจเอก 

(ณรัชต์  เศวตนันทน์) 
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
(แนบท้ายประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

………………………………………… 
 

ตำแหน่งที่ 1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  

อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด 

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด (สำหรับหลักสูตรเดิม) 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
 2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1)  ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
     (2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพ่ือประกอบการพัฒนา  
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
     (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม 
ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
     (4)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
นิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 
   2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
     (1)  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
     (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   4. ด้านการบริการ 
     (1)  ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 
     (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
     (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา 
และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพ 

แก่ผู้ต้องขังเพ่ือให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดี ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ  

3. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ   
 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 กรมราชทัณฑ์ จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น การนำความรู้ด้านวิชาชีพมาปรับใช้
ในงานราชทัณฑ์ และความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
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/เอกสารแนบท้าย 2 ... 



เอกสารแนบท้าย 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
(แนบท้ายประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

………………………………………… 
 

ตำแหน่งที่ 2.   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 8 อัตรา 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพ่ือให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนด 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
    2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
     (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
     (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย  
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
     (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

   2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

   3. ด้านการประสานงาน 
     (1)  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
     (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   4. ด้านการบริการ 
     (1)  สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
     (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 2.2 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ จะต้องปฏิบัติ งานในเรือนจำ /ทัณฑสถานทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการ  
เข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ 

3. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ  
 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 กรมราชทัณฑ์ จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น การนำความรู้ด้านวิชาชีพมาปรับใช้
ในงานราชทัณฑ์ และความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์   
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
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