ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ด้ ว ยกรมชลประทานจะดาเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 1๖ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
และ ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 256๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่ง นายช่างศิล ป์ ปฏิบัติง าน อัตราเงินเดือ น 1๑,๕00 – 1๒,๖๕0 บาท ทั้ง นี้
การจะได้รับอัตราเงินเดือนในช่วงดังกล่าวอัตราใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
เรื่อง กาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 1 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านช่างศิล ป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่
สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(2) ช่ ว ยจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คู่ มื อ หนั ง สื อ แผ่ น พั บ และนิ ท รรศการ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
2. ด้านงานบริการ
(1) ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่ ว ยจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คู่ มื อ หนั ง สื อ แผ่ น พั บ และนิ ท รรศการ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์

4. คุณสมบัติ...

-24. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (4)
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
แต่จ ะมีสิ ทธิได้รั บ บรรจุ เป็ น ข้าราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลื อกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับ...

-3สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5. การรับสมัครคัดเลือก
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน 256๓ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.1.1 ให้ ผู้ สมัครเข้าไปที่ เว็ บไซต์กรมชลประทาน http://rid.thaijobjob.com >
ข้าราชการ > ปี ๒๕๖๓ > หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน”
5.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
1) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรขั้นประกาศนีย บัตร
วิช าชีพ ชั้น สูง ของสถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสาเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ
รับ รองคุณ วุฒ ิที ่ส ถานศึก ษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที ่ส าเร็จ การศึก ษา และวัน ที ่ ที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓ มาแนบ
แทนได้จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
6) เอกสารทหาร เช่น หนังสื อส าคัญ (แบบ สด.๘) และสมุดประจาตั ว
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือใบสาคัญ (แบบ สด.๙) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อ วัน ที่ ทั้ง นี้ใ นกรณีที่ผู้สมัค รแนบไฟล์เ อกสารไม่ค รบถ้วนตามที่กาหนดกรมชลประทานจะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี้
5.1.3...

-45.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนาไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร
5.2 ให้ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงิน (ข้อ 5.1.3) ไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน 256๓ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 256๓
ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวนตาแหน่งละ ๒30 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน ๒00 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกและชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้ส มัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการคัดเลื อกแล้ ว จะได้รับเลขประจาตัว เข้ารับการ
คัดเลือก โดยจะกาหนดเลขประจาตัวเข้ารับการคัดเลือก ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมการคัดเลือกและ
สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวเข้ารับคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม 256๓ ที่เว็บไซต์
http://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 256๓ > รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน > หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจาตัวเข้ารับการคัดเลือก”
6. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตาแหน่งและครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (ข้อ 4.2) ไม่สามารถใช้
คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ากว่าได้โดยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ของสถานศึ ก ษาใดจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสาเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลั ก สู ต รของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.๓ การสมัค รคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดาเนิน ธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือว่าผู้ สมัคร
คัดเลือกได้รับทราบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
อัน เป็น เท็จ ให้ถือว่า การสมัค รคัด เลือ กไม่ถูก ต้อ งตามประกาศรับ สมัค ร จะถูก ตัด สิทธิ ใ นการคัดเลือก
และการบรรจุเ ข้า รับ ราชการทัน ที รวมถึง อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137

6.๔ ผู้สมัคร...

-56.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง
หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก กรมชลประทานจะถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ในกรณีที่เลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครคัดเลือกไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่
คั ด เลื อ ก และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กให้ ท ราบภายในวั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม 256๓ ทางเว็ บ ไซต์
http://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 256๓ > หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน”
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
8.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ
ป้ า ยโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ และความรู้เกี่ยวกับการทาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
8.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใด
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งทีว าจา อุ ปนิสั ย อารมณ์ทั ศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือ น
คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรั บ ตัวเข้ากับ ผู้ ร่ว มงาน รวมทั้ง สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
9. หลักฐานการสมัครสอบ
๙.1 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๒) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
๓) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้...

-6ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนีย บัตรวิช าชีพ
ชั้ น สู ง ของสถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎหรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสาเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ รับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนีย บัตร
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ ตุลาคม 256๓ มาแนบแทนได้จานวน 1 ฉบับ
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
๕) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๖) สาเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้ ส มัครเพศหญิง )
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
๗) เอกสารทหาร เช่ น หนั ง สื อ ส าคั ญ (แบบ สด.๘) และสมุ ด ประจ าตั ว ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือใบสาคัญ (แบบ สด.๙) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อ วัน ที่ทั้ง นี้ใ นกรณีที่ผู้สมัค รแนบไฟล์เ อกสารไม่ค รบถ้วนตามที่กาหนดกรมชลประทานจะถือว่ า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวนี้
๘) ใบรับ รองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้อ รัง ที่ป รากฏอาการเด่น ชัด หรือ รุน แรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
9.๒ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบข้อเขียน
ผู้สมัครคัดเลือกต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับ จริง ) ซึ่งยังไม่ห มดอายุไปในวันสอบหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่า วแสดงตน
ในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
9.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) ใบรับ รองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรา...

