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ส ำเนาำ 
                 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
---------------------------------- 

 
  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ฉบับลงวันที่  
11  กันยายน  พ.ศ.  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ฉบับลงวันที่  
28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ฉบับลงวันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2555  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ  สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1.  ชื่อกลุ่มงำา  ต ำแหา่ง  และรำยละเนอียดกำรจ้ำงงำา   

     1.1  ต ำแหา่งที่เนปิดรับสมัคร  และอัตรำว่ำงที่จะจัดจ้ำง  จ านวน  201  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มงำาบริกำร 

(1)  เจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
(2)  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จ านวน 21 อัตรา 
(3)  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จ านวน  3  อัตรา 
(4)  เจ้าหน้าที่การเกษตร   จ านวน 13 อัตรา    
(5)  เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 19 อัตรา 
(6)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 20 อัตรา 
(7)  เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน 32 อัตรา 

   กลุ่มงำาเนทคาิคทั่วไป 
(8)  เจ้าพนักงานการเกษตร   จ านวน  1  อัตรา    
(9)  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 
(10)  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  จ านวน  2  อัตรา    
(11)  นายช่างส ารวจ    จ านวน  1  อัตรา 
(12)  นายช่างโยธา    จ านวน  2  อัตรา    
(13)  ช่างไม้     จ านวน  1  อัตรา   
(14)  ช่างปูน     จ านวน  1  อัตรา 
 

กลุ่มงำา... 
 

- 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(15)  นักวิชาการป่าไม้    จ านวน 48 อัตรา    
(16)  นิติกร     จ านวน  7  อัตรา 
(17)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน  2  อัตรา 
(18)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  3  อัตรา 
(19)  นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  9  อัตรา 
(20)  นักวิชาการเผยแพร่   จ านวน  3  อัตรา 
(21)  นักวิชาการพัสดุ    จ านวน  2  อัตรา 
(22)  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์  จ านวน  1  อัตรา 
(23)  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย   จ านวน  2  อัตรา 
(24)  นักวิทยาศาสตร์    จ านวน  2  อัตรา    
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(25)  วิศวกรโยธา    จ านวน  1  อัตรา 
(26)  สัตวแพทย์    จ านวน  3  อัตรา 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารหมายเลข 1) 

       1.2  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 

       1.3  ระยะเวลาการจ้าง  เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง  โดยมีระยะเวลาการจัดจ้าง  
ตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

       1.4  สถานที่ปฏิบัติงาน  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนาม
ในสัญญาจ้างแล้ว  จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้  รายละเอียด 
เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
(เอกสารหมายเลข 2) 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  และไม่เกิน 

60 ปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
 (4.1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 (4.2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (4.3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 

(4.4)  โรคพิษสุรา… 
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 (4.4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (4.5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้
พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 

      การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ
ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)   

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด  เพราะกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  ตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
17  มีนาคม  2538  และในกรณีสมัครสอบแล้ว  ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง  ก็ไม่อาจให้เข้าสอบ
ได้เช่นกัน  หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

หมำยเนหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  
จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  มายื่นด้วย   

2.2  คุณสมบัติเนฉพำะส ำหรับต ำแหา่ง 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เนอกสำรหมำยเนลข 1)  ทั้งนี ้ ผู้เข้าสอบสามารถ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.  โดยสามารถตรวจสอบได้ที่  http://www.ocsc.go.th ---> 
การเข้ารับราชการ ---> การรับรองคุณวุฒิ 

  3.  กำรรับสมัคร 

     3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  ที่เว็บไซต์ 
https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วัาที่  23  เนมษำยา  2562  ถึงวัาที่  29  เนมษำยา  2562   
ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เนว้าวัาหยุดรำชกำร  โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1.1  เปิดเว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  หัวข้อ  “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง  ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
 

3.1.2  กรอกข้อความ... 
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 3.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  
และแนบไฟล์หลักฐานคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนี้ 

 1)  ผู้สมัครต ำแหา่งช่ำงไม้   
       (ก)  ให้แนบหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น  หรือหน่วยงานต้นสังกัด  ที่ออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  (เนอกสำรหมำยเนลข 3)  จ านวน  1  ฉบับ  โดยระบุว่า  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในช่างไม้ ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  
ผู้ที่รับรองกำรผ่ำางำาของผู้สมัคร  หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำมีกำรรับรองกำรผ่ำางำาเนป็าเนท็จ  
ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมกำรสอบวิาัย  หรือด ำเนาิากำรทำงคดีอำญำแล้วแต่กรณี  และหำกเนกิดควำมเนสียหำย
ต่อทำงรำชกำรจะต้องชดใช้ควำมเนสียหำยทำงแพ่ง  ส ำหรับผู้สมัครให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เนข้ำรับ
กำรเนลือกสรรครั้งาี้เนป็าโมฆะส ำหรับผู้าั้า  โดยวันที่ลงนามรับรองต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือ
วันที่  29  เมษายน  2562  หรือ 

      (ข)  ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน  (Transcript  of  Records)  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  29  เมษายน  2562  

 2)  ผู้สมัครต ำแหา่งช่ำงปูา   
       (ก)  ให้แนบหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น  หรือหน่วยงานต้นสังกัด  ที่ออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  (เนอกสำรหมำยเนลข 3)  จ านวน  1  ฉบับ  โดยระบุว่า  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในช่างปูน  ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  
ผู้ที่รับรองกำรผ่ำางำาของผู้สมัคร  หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำมีกำรรับรองกำรผ่ำางำาเนป็าเนท็จ  
ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมกำรสอบวิาัย  หรือด ำเนาิากำรทำงคดีอำญำแล้วแต่กรณี  และหำกเนกิดควำมเนสียหำย
ต่อทำงรำชกำรจะต้องชดใช้ควำมเนสียหำยทำงแพ่ง  ส ำหรับผู้สมัครให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เนข้ำรับ
กำรเนลือกสรรครั้งาี้เนป็าโมฆะส ำหรับผู้าั้า  โดยวันที่ลงนามรับรองต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือ
วันที่  29  เมษายน  2562  หรือ 

      (ข)  ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน  (Transcript  of  Records)  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  29  เมษายน  2562  

 3)  ผู้สมัครต ำแหา่งเนจ้ำหา้ำที่ธุรกำร  เนจ้ำหา้ำที่กำรเนงิาและบัญชี  เนจ้ำหา้ำที่
บัาทึกข้อมูล  เนจ้ำหา้ำที่กำรเนกษตร  เนจ้ำพาักงำาธุรกำร  เนจ้ำพาักงำากำรเนงิาและบัญชี  เนจ้ำพาักงำาพัสดุ  
เนจ้ำพาักงำากำรเนกษตร  เนจ้ำหา้ำที่เนครื่องคอมพิวเนตอร์  เนจ้ำพาักงำาโสตทัศาศึกษำ  าำยช่ำงส ำรวจ  าำยช่ำง
โยธำ  าักวิชำกำรป่ำไม้  าิติกร  าักวิชำกำรตรวจสอบภำยใา  เนจ้ำหา้ำที่วิเนครำะห์าโยบำยและแผา  าักทรัพยำกร
บุคคล  าักวิชำกำรเนผยแพร่  าักวิชำกำรพัสดุ  เนจ้ำหา้ำที่ระบบงำาคอมพิวเนตอร์  าักวิชำกำรแผาที่ภำพถ่ำย  
าักวิทยำศำสตร์  วิศวกรโยธำ  และสัตวแพทย์  ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร/ส าเนาประกาศนียบัตร  และ ส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัคร  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 

 
ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร  คือวันที่  29  เมษายน  2562 

 ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา  ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  29  เมษายน  2562  มาแนบแทน  จ านวน  1  ฉบับ 

 4)  เนฉพำะผู้สมัครต ำแหา่งวิศวกรโยธำ  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด  ที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน  1  ฉบับ 

 5)  เนฉพำะผู้สมัครต ำแหา่งสัตวแพทย์  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา  ที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน  1  ฉบับ 

ส ำเนาำเนอกสำรทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเนขียาค ำรับรองว่ำ “ส ำเนาำถูกต้อง” และลงช่ือ 
วัาที่  ก่อากำรแาบไฟล์เนอกสำร 

กำรแาบไฟล์เนอกสำร  ให้จัดท ำใารูปแบบไฟล์เนป็าาำมสกุล .pdf  เนท่ำาั้า  ขาำด
กระดำษ A4  ซึ่งเนอกสำรแต่ละรำยกำรต้องมีขาำดไฟล์ไม่เนกิา 1,024 KB (1 MB)  ทั้งาี้  ใากรณีที่ผู้สมัคร
แาบไฟล์เนอกสำรไม่ครบถ้วาตำมที่ก ำหาด  กรมอุทยำาแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพัาธุ์พืช จะถือว่ำเนป็าผู้ขำด
คุณสมบัติ  และอำจจะไม่มีสิทธิเนข้ำรับกำรสรรหำและเนลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำวาี้ 

3.1.3  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4  หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เพ่ือน าไปพิมพ์ภายหลังก็ได้           

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบ
รับสมัคร  แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้ 

ทั้งนี้  เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน  และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร  (หากยืนยันการส่งใบสมัคร  และช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  จะไม่อนุญาตให้แก้ไข
ข้อมูลหรือสมัครใหม่)    หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระส าคัญ (ได้แก่  ค าน าหน้าชื่อ  การสะกดชื่อ  และนามสกุล)  
ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือ  ให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส านักบริหารงานกลาง  
(โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 8607  หรือ e-mail : sanha.dnp@gmail.com)  ภายในวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร  คือ  วันที่  29  เมษายน  2562   และเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว  ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการ
ช าระเงินให้โดยอัตโนมัต ิ 

     3.2  ให้ผู้สมคัรน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3)  ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ  โดยสามารถช าระได้  3  วิธี  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1  กำรช ำระทำงเนคำา์เนตอร์ บมจ.ธาำคำรกรุงไทย  ทุกสำขำทั่วประเนทศ   
โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาที่
ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีช าระเงินแล้ว   
 
 

3.2.2  กำรช ำระ... 
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 3.2.2  กำรช ำระผ่ำาตู้ ATM  ของ บมจ.ธาำคำรกรุงไทย  ให้ผู้สมัครคลิกช าระ
เงินผ่าน ATM  พิมพ์คู่มือการช าระเงินผ่าน ATM และน าไปท ารายการช าระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 22.00 น.  
และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน   

 3.2.3  กำรช ำระเนงิาทำงระบบอิาเนตอร์เนา็ต  ผ่ำา Internet Payment (KTB Online  
หรือ Krungthai NEXT)  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบก าหนดไว้  โดยสามารถช าระเงินได้  ต้ังแต่วันที่  
23  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 22.00 น.  และให้พิมพ์หน้ายืนยันการช าระเงิน
จากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน   

กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เนม่ือช ำระค่ำธรรมเนาียมใากำรสมัครสอบเนรียบร้อยแล้ว  
ทั้งาี้  สำมำรถช ำระเนงิาค่ำธรรมเนาียมสมัครสอบใาวัาสุดท้ำย  คือวัาที่  30  เนมษำยา  2562   

3.3  ค่ำธรรมเนาียมใากำรสมัครสอบ   
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  ส าหรับทุกต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน  

330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย   
  3.3.1  ค่าธรรมเนียมสอบ   จ านวน  300  บาท 
  3.3.2  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน    30  บาท 

     ค่ำธรรมเนาียมดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืาให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้า 
3.4  เนม่ือผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนาียมกำรสอบแล้ว  จะได้รับเนลขประจ ำตัวสอบ  โดยจะก าหนด

เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ
ได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วัาที่  3  พฤษภำคม  2562  เป็นต้นไป 

4.  เนงื่อาไขกำรรับสมัครสอบ 

     4.1  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สำมำรถเนลือกสมัครได้เนพียง 
1 หา่วยงำา  1  ต ำแหา่งเนท่ำาั้า  โดยสำมำรถสมัครได้เนพียงครั้งเนดียว  และเนม่ือเนลือกสมัครและช ำระเนงิา
ค่ำธรรมเนาียมใากำรสอบแล้วจะเนปลี่ยาแปลงแก้ไขไม่ได้ 

4.2  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ 2.2)  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ  คือวันที่  29  เมษายน  
2562  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  ของสถานศึกษาใด จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

4.3  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551  
ดังนั้น  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 

4.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร 

 
หรือตรวจพบว่า... 
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หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณ ี 

4.5  หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  จะต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามหน่วยงานและต าแหน่งทีเ่ลือกสมัคร  และต้องปฏิบัติงำา
ใาหา่วยงำาและต ำแหา่งที่สมัครไว้เนท่ำาั้า รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  (เนอกสำรหมำยเนลข 4) 

4.6  การข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะแยก
ตามหน่วยงานที่สมัครไว้ 

ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงตามหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เข้าสอบ  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด  ยกเว้น  ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนในการเข้าสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน  มิฉะนั้น  
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

  5.  กำรประกำศรำยชื่อ  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  โดยการสอบข้อเขียน  หรือโดยการสอบปฏิบัติ  ให้ทราบ
ภำยใาวัาที่  3  พฤษภำคม  2562  ที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  และ  www.dnp.go.th/personnel  
โดยจะประกาศรายชื่อแยกเป็นรายหน่วยงานและรายต าแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้  และผู้สมัครสอบ
จะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด  ซึ่งจะก าหนดวัน เวลา สถานที่ส าหรับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ  

  6.  หลักเนกณฑ์และวิธีกำรเนลือกสรร 

       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกสรรของแต่ละต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เนอกสำรหมำยเนลข 1) 
       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะท าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน  ในแต่ละต าแหน่งใาวัาและเนวลำเนดียวกัา   

  7.  เนกณฑ์กำรตัดสิา 

7.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

7.2  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดย
การสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียน  หรือสอบปฏิบัติ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

7.3  การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ตามการ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

 
8.  หลักฐำา... 
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  8.  หลักฐำาที่ใช้แสดงตาใากำรเนข้ำรับกำรประเนมิาควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถาะ 
ครั้งที่ 1  โดยกำรสอบข้อเนขียา หรือกำรสอบปฏิบัติ  ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport)  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ  หรือเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 

  9.  หลักฐำาที่ต้องยื่าใาวัาเนข้ำรับกำรประเนมิาควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถาะ 
ครั้งที่ 2  โดยกำรสอบสัมภำษณ์  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 9.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport)  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)  ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ  หรือเลขประจ าตัว
ประชาชน  13  หลัก  ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.2  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจ าตัวสอบ  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่ใส่หมวก  
และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 9.3  ส าเนาทะเบียบบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.4  ระดับปริญญาตรี  ให้ยื่นส าเนาปริญญาบัตร  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript  of  Records)  ส าหรับระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ให้ยื่นส าเนาประกาศนียบัตร  และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  ส าหรับต าแหน่งช่างไม้และต าแหน่งช่างปูน ให้ยื่นหนังสือรับรองการผ่านงานจาก 
ผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น  หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  29  เมษายน  2562   

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา  และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
คือวันที่  29  เมษายน  2562  มายื่นแทน  จ านวน  1  ฉบับ 

9.5 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่  ต าแหน่งวิศวกรโยธา  และต าแหน่งสัตวแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน  เช่น  
ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  เป็นต้น  อย่างละ  1  ฉบับ 

9.7  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  เช่น  สด.8 หรือ สด.43   
หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน  1  ฉบับ 

 ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  วันที่  
และระบุเลขประจ าตัวสอบ  ก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 
อนึ่ง... 
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อนึ่ง  กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

  10. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้าบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำากำรเนลือกสรร 

10.1  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
โดยแยกตำมหา่วยงำาและต ำแหา่งงำา  ที่ผู้สมัครได้เลือกสมัครไว้  ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยเรียงจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั  ในกรณถี้าไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสอบสัมภาษณ์  เท่ากันอีก  จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  และประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com และ  
http://www.dnp.go.th/personnel      

10.2  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ข้อ  10.1  ไว้  2  ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  11. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำากำรเนลือกสรร 

11.1  ผู้ผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      11.2  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด 
      11.3  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 

1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
      11.4  การจัดท าสัญญาจ้าง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร

ทีไ่ด้ขึ้นบัญชีไว้ตามจ านวนต าแหน่งว่างของแต่ละหน่วยงาน  ไปปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  หากผู้ผ่าน
การเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดท าสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งว่างดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ
ไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง 

      11.5  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมีต าแหน่ง 
ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่าน  การเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ  หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

 
อาึ่ง... 
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