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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน  

---------------------------------- 
 

  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
1.1  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ จะได้รับ

เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2  
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองก าหนด 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
1.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
1.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1.4  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
1.5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
1.6  ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
1.7  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
1.8  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
1.9  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
1.10  ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
1.11  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
 
 

- คุณวุฒิ... 
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- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท 
หรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด  

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท หรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด   

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตรา
เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองก าหนด 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
2.1  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   จ านวน  7  อัตรา 
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
2.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จ านวน  8  อัตรา 
2.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน  3  อัตรา 
2.4  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   จ านวน  3  อัตรา 
2.5  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน   จ านวน  2  อัตรา 
2.6  ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน   จ านวน  1  อัตรา 
2.7  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   จ านวน  1  อัตรา 
2.8  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน   จ านวน  2  อัตรา 
2.9  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
2.10  ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จ านวน  3  อัตรา 
2.11  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน   จ านวน 23 อัตรา 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

สอบแข่งขันของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    
 4.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้ำม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 

(3)  เป็นผู้… 
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(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองแล้ว     
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้   

-  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ 
http://www.ocsc.go.th ---> ระบบรับรองคุณวุฒิ 

-  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 11 
สิงหาคม 2565   

5. กำรรับสมัครสอบ 
       5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 
ถึงวันที ่11 สิงหำคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (11 สายงาน)”  

5.1.2 ให้ผู้สมัคร... 

http://job.dnp.go.th/
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5.1.2 ให้ผู้สมัครสอบเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า ถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 
โดยต้องเป็นรูปถ่ำยที่ใช้ในกำรสมัครงำน เพ่ือท าการอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ 

5.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด
และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบ
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ 

5.1.4 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔  จ านวน  1  แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงินภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ  
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

5.2  น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้ง
การช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหำคม 2565 
โดยสามารถช าระได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 5.2.1  กำรช ำระทำงเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ   
   โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 
2565 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงินทันที หลังจากท่ีช าระเงินแล้ว  

 5.2.2  กำรช ำระเงินผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
     ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ต้องเป็น

ชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกช าระเงินโดยน าแบบฟอร์มการช าระเงิน ตามข้อ 5.1.4 ไปท ารายการ
ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ” เลือก 
“ช าระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืนๆ” ใส่รหัส Company Code คือ 9068 จากนั้น
ใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน ใส่จ านวนเงินเฉพาะค่า 
ธรรมเนียมการสอบ จ านวน 400 บาท (ระบบจะท าการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน 30 บาท) โดยสามารถ
ช าระเงินได้ ตั้งแต่วันที ่18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. 
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย     

 5.2.3  กำรช ำระเงินทำงแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT   
   ผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน 

ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” แล้ว สามารถน ารหัส QR Code ไปท ารายการช าระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” หรือเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการโดยระบุรหัส “9068” 
ตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบแข่งขัน” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก 
และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นใส่จ านวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัสยืนยันการช าระเงิน
ของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถช าระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 
ระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย   

 
5.2.4 กำรช ำระเงิน... 
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 5.2.4  กำรช ำระเงินทำงแอปพลิเคชั่น เป๋ำตัง   
   ผู้สมัครสอบทีไ่ด้ลงทะเบียน ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถ

น ารหัส QR Code ไปท ารายการช าระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยสามารถ
ช าระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น.  
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย   

กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
5.3  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวนต าแหน่งละ 430 บาท  

ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
(2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 

 เม่ือสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ำยคืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5.4  หลังจากที่ได้ช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว้ ผูส้มัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ “ตรวจสอบการช าระเงิน”  

5.5  ผู้สมัครจะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจากการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ภายหลังจากวันที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบ 
ทางเว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตจะต้องมี
รูปถ่ายทีผู่้สมัครอัปโหลด (uplode) ไว้ ให้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และน ำไปใช้เป็นหลักฐำน
ในกำรเข้ำสอบ  

      ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ  
ให้น าหลักฐานการช าระเงิน ติดต่อฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที ่ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร   

6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
6.1  ผู้สมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้   
6.2  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที ่11 สิงหำคม 2565  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3  ผู้สมัครไม่สามารถน าวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่ามาสมัครในวุฒิการศึกษาท่ีต่ ากว่าได้ 
6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

 
6.5 ผู้สมัครสอบ... 

http://job.dnp.go.th/
http://job.dnp.go.th/
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6.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

7. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 30 สิงหำคม 2565  ทางเว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com  
หรือเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
http://portal.dnp.go.th/p/personnel โดยก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 2 ส่วน ดังนี ้ 
8.1  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม  

200 คะแนน)   
  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใด  ต้องเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละ
ต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

8.2  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี 

การสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ทั้งนี้  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต่อไป   

9. หลักฐำนและเอกสำรหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  
9.1  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดง

หลักฐาน ดังต่อไปนี้ หำกขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ 
 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน... 

http://job.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
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   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน  
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง  

   (2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ที่มีเลขประจ าตัวสอบ รูปถ่ายที่ผู้สมัครอัปโหลด 
(uplode) ไว้ และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 

ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทาง อินเทอร์เน็ต และบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) 
ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนซึ่งยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งต้องใช้
แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่ำง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

9.2  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนและ
ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง  

   (2)  ทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 (3)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(3.1) ผู้สมัครประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร : คุณวุฒิปริญญำตรี (ต ำแหน่ง
ที่ 1) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(3.2) ผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน : คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เทคนิค (ปวท.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ต ำแหน่งที่ 2 - 11)  ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับ
สมัคร คือวันที่ 11 สิงหำคม 2565     

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มาแทน   
     (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของส านักงาน ก.พ. ผลการรับรองจะต้องผ่านภายในวันที่ปิดรับ
สมัครสอบ คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จ านวน 1 ฉบับ 
     (5)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น  
ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 

(6) เอกสารทางทหาร... 
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     (6)  เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) 
     (7)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ  

      -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      -  โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
      -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ  

วันที ่ และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน 
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ

การสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

10.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้  โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

11.   กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียง
ตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและความเหมาะสม
กับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขัน
จากน้อยไปมาก 

 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

12.   กำรบรรจุและแต่งตั้ง   
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 

13.   กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็น

ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรมอุทยำนแห่งชำติ... 








































