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สำเนำ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2555
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงำน ตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตรำว่ำงที่จะจัดจ้ำง จานวน 230 อัตรา ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 8 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(2) นักวิชาการป่าไม้
จานวน 214 อัตรา
(3) นิติกร
จานวน 2 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(4) สัตวแพทย์
จานวน 6 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสำรหมำยเลข 1)
1.2 สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2556
1.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง
2559 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน

1.4 สถำนที.่ ..

-21.4 สถำนที่ปฏิบัติงำน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสำรหมำยเลข 2)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบ
ได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ในสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 1) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสานักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th --->
การเข้ารับราชการ ---> การรับรองคุณวุฒิ
3. กำรรับสมัคร...

-33. กำรรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์
https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 เปิดเว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com
3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
และแนบไฟล์หลักฐานคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนี้
1) ผู้สมัครตำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ ให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถ 11 ประเภท) และหนังสือรับรอง
การผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (เอกสำร
หมำยเลข 3) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยระบุว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการขับ
เครื่องจักรกล ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่รับรองกำรผ่ำนงำนของผู้สมัคร
หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำมีกำรรับรองกำรผ่ำนงำนเป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมกำรสอบ
วินัย หรือดำเนินกำรทำงคดีอำญำแล้วแต่ก รณี และหำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำรจะต้องชดใช้
ควำมเสียหำยทำงแพ่ง สำหรับผู้สมัครให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น
2) ผู้สมัครตำแหน่งในระดับปริญญำตรี (ตำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไม้
ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนำยสัตวแพทย์) ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1
ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่
31 พฤษภาคม 2559
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มาแนบแทน จานวน 1 ฉบับ
3) เฉพำะผู้สมัครตำแหน่งสัตวแพทย์ ให้แนบสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และวันที่
การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทาในรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf หรือ .jpeg ขนาด
กระดาษ A4 ซึ่งเอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัคร
แนบไฟล์เอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนด กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชจะถือว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ำสรรหำและเลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำวนี้
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนาไปพิมพ์ภายหลังก็ได้
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะปิดระบบ
รับสมัคร แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 ให้ผู้สมัคร...

-43.2 ให้ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนำยน 2559
ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะ
มีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบภำยในวันเวลำที่กำหนด
3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวนตำแหน่งละ 230 บำท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 เมื่อผู้สมัครทีช่ ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดย
จะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจาตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนำยน 2559
เป็นต้นไป และสาหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนามายื่นในวันสอบการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ)
4. เงื่อนไขกำรรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง
1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงำน เท่ำนั้น โดยสำมำรถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ 2.2) โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
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4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่
สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ สมัคร กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
4.5 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด จะต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามหน่วยงานและตาแหน่งทีเ่ ลือกสมัคร และต้องปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนและตำแหน่งที่สมัครไว้เท่ำนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 1)
ในกรณี...

-5ในกรณีที่เลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงตามหลักฐานการแสดงตนเพื่อ
เข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้ เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนในการเข้าสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
5. กำรประกำศรำยชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง ที่ 1 ให้ทราบภำยในวันที่ 3 มิถุนำยน 2559 ที่เว็บไซต์
https://dnp.job.thai.com และ http://www.dnp.go.th/personnel โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยก
เป็นรายหน่วยงานและรายตาแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชกาหนด
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกสรรของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะทาการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละตาแหน่งในวันและเวลำเดียวกัน
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.3 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามการ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8. หลักฐำนที่ใช้แสดงตนในกำรเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

9. หลักฐำน...

-69. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ)
ให้ผู้สมัครนาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวม
หมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน มายื่นใน
วันสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ)
10. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภำษณ์)
10.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
10.2 สาเนาทะเบียบบ้าน จานวน 1 ฉบับ
10.3 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
10.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
10.5 สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43
หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
11.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยแยกตำมหน่วยงำนและตำแหน่งงำน ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และ
ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com และ http://www.dnp.go.th/personnel
11.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ข้อ 11.1 ไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
12. กำรจัดทำ...

