
 
 
 
 
 
 
                                                 ประกาศกรมการพฒันาชุมชน 
 เร ือ่ง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  
          กรมการพัฒนาชุมชน 
          ................................................ 

  ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการ
พัฒนาชุมชน จ านวน 4 ต าแหน่ง รวม 16 อัตรา ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2562 จงึประกาศรบัสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
  1. ชือ่กลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจา้ง 
  1.1 กลุ่มงาน ต าแหน่ง และอัตราว่าง (จ านวนที่จะจดัจา้งครัง้แรก) 
  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
  1) ต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญช ี จ านวน 3 อัตรา 
  ค่าตอบแทน อัตราเงนิเดือน 18,000 บาท 
  2) ต าแหน่งนักจดัการงานทั่วไป จ านวน 9 อัตรา 
  ค่าตอบแทน อัตราเงนิเดือน 18,000 บาท 
  3) ต าแหน่งนิติกร   จ านวน 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน อัตราเงนิเดือน 18,000 บาท 
  กลุ่มงานบรกิาร/เทคนิค 
  ต าแหน่งเจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน 3 อัตรา 
  ค่าตอบแทน อัตราเงนิเดือน 13,800 บาท 
 ทั้งน้ี ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรบัผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน และ
ขอบเขตเน้ือหาการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 1 - 4 

 1.2 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จา้ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567) และอาจได้รบัการต่อสัญญาจา้งอีก ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับกรอบอัตราก าลังและความจ าเป็นต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน กรณีพนักงานกองทุน อายุครบ 60 ปีบรบูิรณ์ สัญญาจ้างจะส้ินสุดเมื่อส้ินปีงบประมาณที่
พนักงานกองทุน ผู้น้ันมีอายุครบ 60 ปีบรบูิรณ์ 

 1.3 สิทธปิระโยชน์ จะได้รบัสิทธปิระโยชน์ ตามระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรวี่าด้วยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีเร ือ่ง หลักเกณฑ์วธิีการและเง ื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานและลูกจ้าง      
ลงวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  และประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี            
เร ือ่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานและลูกจา้ง ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรบัสมัคร 
  3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
  5) ไม่ เป็นผู้ ด ารงต าแห น่งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง            
หรอืเจา้หน้าที่ในพรรคการเมือง 
  6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษหรอื
เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี การจา้งบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีเข้าเป็นพนักงานกองทุน ต้องก าหนดให้
บุคคลผู้น้ันยื่นหนังสือรบัรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารงัเกียจของสังคม
ตามแบบที่เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนก าหนดเพือ่ประกอบการพิจารณาด้วย 
  7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกิจ 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
 หมายเหตุ: ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืพนักงาน
ราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน และจะต้องน าใบรบัรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน        
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 ส าหรบัพระภิกษุ หรอืสามเณร ทางราชการไม่รบัสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ   
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝี่ายบรหิาร   
ที่  นว. 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 1/2564      
เร ือ่ง กรณีพระภิกษุสามเณรเรยีนวชิา หรอืสอบแข่งขัน หรอืสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2564 และในกรณีที่สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรอืสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจ
ให้เข้าสอบได้เชน่กัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียด        
ตามเอกสารแนบท้าย 1 – 4 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาและได้รบัการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรบัสมัคร คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2566 

 3. การรบัสมัคร 
  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 
สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอรเ์น็ต 
ต้ังแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ ์2566 ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึง่สามารถสมัครได้เพียง
ต าแหน่งเดียวเท่าน้ัน ตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1) เปิดเว็บไซต์ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน          
ที่  http://womenfund.in.th/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน        
สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน” 
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  2) กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน          
ที่ก าหนดพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                  
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ตามแบบไฟล์รูปภาพและขนาดตามที่ระบบก าหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว      
ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอรม์การช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  3) พิมพ์แบบฟอรม์การช าระเงนิลงในกระดาษขนาด A4 หรอืบันทึกข้อมูล          
ในรูปแบบไฟล์ หากต้องการพิมพใ์บสมัครหรอืแบบฟอรม์ในภายหลังได้ 
  ในกรณีที่แบบฟอรม์การช าระเงนิสูญหาย หรอืกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้
พิมพ์แบบฟอรม์การช าระเงนิ หรอืไม่ได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอรม์ การช าระเงนิ หรอืบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร ์หรอืส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก โดยเลือกหัวข้อ 
“ตรวจสถานะการสมัครสอบ” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครัง้แรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  3.2 ผู้สมัครสามารถช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต้ังแต่วันที่ 20 - 28 
กุมภาพันธ ์2566 ได้ 3 ชอ่งทาง ดังน้ี 
ที่ ชอ่งทางการช าระเงนิ เวลาที่รบัช าระเงนิ 
1 เคาน์เตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาท าการของธนาคาร 
2 ช าระเงนิผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT  

โดยสแกน QR Code จากแบบฟอรม์การช าระเงนิทีไ่ด้จากระบบ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

(ยกเว้น วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566 
เร ิม่เปิดรบัช าระต้ังแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป และวันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2566 ปิดรบัช าระเวลา 22.00 น.) 

3 ช าระเงนิผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยสแกน QR Code          
จากแบบฟอรม์การช าระเงนิที่ได้จากระบบ 

ทั้งน้ี การรบัสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรยีบรอ้ยแล้วเท่าน้ัน 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 450 บาท ส าหรบัต าแหน่งนักวชิาการ
เงนิและบัญช ีต าแหน่งนักจดัการงานทั่วไป และต าแหน่งนิติกร ประกอบด้วย 
  1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบรกิารทางอินเทอรเ์น็ตและค่าบรกิาร sms 
จ านวน 50 บาท 
  3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 400 บาท ต าแหน่งเจา้หน้าที่บันทึก
ข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 350 บาท 
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบรกิารทางอินเทอรเ์น็ต และค่าบรกิาร sms 
จ านวน 50 บาท 
  ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จา่ยคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
  3.5 ผู้สมัครที่ช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รบัเลขประจ าตัวสอบ 
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียม ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการช าระเงนิได้ภายหลังการช าระเงนิ ที่เว็บไซต์ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน                 
ที่ http://womenfund.in.th/ หัวข้อ “ตรวจสถานะการสมัครสอบ” 
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  4. เง ื่อนไขในการรบัสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่าน้ัน และสมัครได้เพียงครัง้เดียว 
  4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งของผู้สมัคร ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาและได้รบัการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งน้ี การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบเก่ียวกับการส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน
ศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ และจะใชคุ้ณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใชใ้นการสมัครไม่ได้ 
  4.3 การรบัสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชือ่ และรบัรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเท็จต่อเจา้พนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  4.4 ผู้สมัครต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรบัสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิ ในกรณีที่มี                  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรอืตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง                   
หรอืไม่เป็นไปตามประกาศรบัสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรบัสมัคร
ครัง้น้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  5. การประกาศรายชือ่ผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้ สมัคร วัน  เวลา สถานที่สอบ             
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ http://womenfund.in.th/ หัวข้อ “ประกาศรายชือ่ผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ             
และระเบียบเก่ียวกับการสอบพนักงานกองทุน สังกัดส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน” 

 6. หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหาและเลือกสรร 
 6.1 การประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
เป็นการสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวธิกีาร
สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีขอบเขตเน้ือหาหลักสูตรในการ
สอบ ดังน้ี (เอกสารแนบท้าย 1 - 4) 
 1) กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป 
 2) ความรูท้ั่วไปที่เก่ียวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน 
 3) ความรูท้ั่วไปที่เก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 4) แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
 5) ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 6) ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.2 การประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร ด้วยวธิกีารสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม           
100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่แสดงออก 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพรบิ ความคิดรเิร ิม่สรา้งสรรค์ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัคร 
  ทั้งน้ี กรมการพัฒนาชุมชน จะประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน แล้วจงึให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน (คะแนนไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 60) เข้ารบัการประเมิน
ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป 
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  7. หลักฐานที่ต้องยื่นในวนัประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 
(สอบข้อเขียน) 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอืประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรฐั 
หรอืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึง่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชดัเจน 
และต้องเป็นฉบับจรงิเท่าน้ัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรอื
เจา้หน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

  8. หลักฐานทีต้่องยืน่ในวันสอบวัดความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) 
  8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอรเ์น็ต และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  8.2 หลักฐานการศึกษา 
  1) ส าเนาปรญิญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรบัสมัคร โดยต้องส าเรจ็การศึกษาและได้รบัอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรบัสมัคร 
คือ ภายในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปรญิญาบัตร                     
ให้น าหนังสือรบัรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวชิาที่ส าเรจ็การศึกษาและวันที่ได้รบัอนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ให้ส าเรจ็การศึกษา ซึง่ต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรบัสมัครมายื่นแทนได้ 
  2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ 
 8.3 บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอืประจ าตัวเจา้หน้าที่
ของรฐั หรอืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึง่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระบุชดัเจน ฉบับจรงิ 
 8.4 ใบรบัรองแพทย์ซึง่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ได้แก่ 
  1) วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชือ้ 
  2) โรคเท้าชา้งในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแก่สังคม 
  3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  4) โรคพิษสุราเร ือ้รงั 
  5) โรคติดต่อรา้ยแรงหรอืโรคเร ือ้รงัที่ปรากฏอาการเด่นชดัหรอืรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 8.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่ ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ในกรณี 
ชือ่-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ   
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารบัรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธเิข้ารบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 60 
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 60 
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