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 (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เปนบุคคลลมละลาย 
 (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 (9) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 

 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (4) 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (8)หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที ่

 สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกได 
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลือกไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง      
ทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  4.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และไดรับใบอนุญาตเปน      
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (สาขาโยธา)  

 5. การรับสมัครคัดเลือก 

  5.1 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต (Internet) 
ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการโดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้
   5.1.1 ใหผูสมัครเขาไปที่เว็บไซต https://rid.thaijobjob.com > ขาราชการ > ป 2562 >
หัวขอ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ” 
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  5.3 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวนตําแหนงละ ๒30 บาท 
ซึ่งประกอบดวย 
   5.3.1 คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จํานวน ๒00 บาท 
   5.3.2 คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet)  จํานวน 30 บาท 

  เมื่อสมัครคัดเลือกและชําระคาธรรมเนียมตามขอ 5.3 แลว จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

  5.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการคัดเลือกแลว จะไดรับเลขประจําตัวเขารับการ
คัดเลือก โดยจะกําหนดเลขประจําตัวเขารับการคัดเลือก ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการคัดเลือกและ
สามารถเขาไปพิมพใบสมัครพรอมเลขประจําตัวเขารับคัดเลือกไดตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต
https://rid.thaijobjob.com > ขาราชการ > ป 2562 > รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ > หัวขอ “พิมพใบสมัครและเลขประจําตัวเขารับการคัดเลือก” 

 6. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 
  6.1 ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงหนึ่งตําแหนงและครั้งเดียวเทานั้น 
  6.2 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ในขอ ๔.๒ โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันที่ 7 มกราคม 2563  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
  ๖.๓  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกไมสามารถนําวุฒิการศึกษาที่สูงกวามาสมัครในวุฒิการศึกษา
ที่ต่ํากวาได 
  6.๔ การสมัครคัดเลือกทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
โดยถือวาผูสมัครคัดเลือกไดรับทราบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากผูสมัคร
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จใหถือวาการสมัครคัดเลือกไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิใน 
การคัดเลือกและการบรรจุเขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  6.๕ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความ
เปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่น
ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมชลประทานจะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

  ในกรณีท่ีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครคัดเลือกไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวน ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ของผูสมัครคัดเลือกไมตรง
กับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเขาหองสอบ ผูสมัครคัดเลือกจะตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 
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 7. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกใหทราบภายในวันที่  29 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต
https://rid.thaijobjob.com > ขาราชการ > ป 2562 > หัวขอ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการในตําแหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ”  

 8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  8.1 สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                                ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจโดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้ 
      (1) ความรู เกี่ยวกับหลักการชลประทานและงานวางแผนและโครงการ 
ประกอบดวยความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช การหาปริมาณการใชน้ําของพืช การกําหนดการใหน้ําแกพืช 
ประสิทธิภาพการชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน ความสําคัญของการวางโครงการ การวิเคราะห
ความเหมาะสมของโครงการดานตาง ๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการดานตาง ๆ 
   (๒) ความรู เกี่ยวกับหลักอุทกวิทยาและวิศวกรรมชลศาสตร ประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางน้ําฝน และน้ําทา การวิเคราะหและออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา 
การไหลในทางน้ําเปด การไหลในทอ การออกแบบอาคารทางชลศาสตรการระบายน้ํา 
   (3) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสราง การออกแบบ และคํานวณ ไดแก 
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก 
   (4) ความรูทางดานคอมพิวเตอรเบื้องตน ประกอบดวย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การใชงานออนไลน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชอุปกรณดิจิทัล ความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด โปรแกรมไมโครซอฟตเอกซเซล และโปรแกรมไมโครซอฟตพาวเวอรพอยต  

  8.2 สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เปนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการ
สัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารับการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

 ทั้งนี้ กรมชลประทานกําหนดใหมีการสอบขอเขียนกอน เมื่อสอบผานขอเขียนแลวจึงจะมี
สิทธิเขาสอบสัมภาษณตอไป 

 9. หลักฐานที่ใชแสดงตนในวันสอบขอเขียน 

  ผูสมัครคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
เทานั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไมหมดอายุไปในวันสอบหากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

 

 

10. หลักฐาน... 








