ทีที นร 1004.1/ว 15

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื อง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 15 ลงวันที 9 กันยายน 2535
สิ งทีส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ และวิธีดาํ เนินการ สอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
2. หลักสู ตร และวิธีการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการนํารายชือผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึงไปขึ;นบัญชีเป็ น
ผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งอืน
ด้วยมาตรา 53 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้บญั ญัติว่า
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ เพือแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่ งใด ให้
บรรจุและแต่งตั;งจากผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งนั;น โดยบรรจุและแต่งตั;งตามลําดับทีในบัญชี
ผูส้ อบแข่ งขันได้ การสอบแข่ งขัน การขึ; นบัญชี ผูส้ อบแข่ งขันได้ และรายละเอี ยดเกี ยวกับการ
สอบแข่งขันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิจารณาแล้วจึงมีมติให้กาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสอบแข่งขัน
เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไว้ ดังต่อไปนี;
1. การดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อน
สามัญในตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับปฏิบตั ิงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
ให้มีการสอบ 3 ภาค คื อ ภาคความรู ้ ความสามารถทัว ไป ภาคความรู ้ ความสามารถที ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยมีผดู ้ าํ เนินการ ดังนี;
(1) ก.พ. เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป ในกรณี ที
ก.พ. ไม่ได้ดาํ เนินการสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป ก.พ. อาจมอบหมายให้ส่วนราชการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการสอบก็ได้
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(2) ส่ ว นราชการดํา เนิ น การสอบภาคความรู ้ ค วามสามารถที ใ ช้เ ฉพาะ
ตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง เพือบรรจุในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง โดยรับสมัคร
จากผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป ของ ก.พ.
ในวุฒิการศึกษาที ก.พ. ยัง มิ ได้ดาํ เนิ นการสอบภาคความรู ้ ความสามารถ
ทัว ไป ให้ส่วนราชการดําเนิ นการสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป ภาคความรู ้ความสามารถ
ทีใช้เฉพาะตําแหน่ ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ ง เพือบรรจุในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ ง
โดยใช้ขอ้ สอบภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป ของ ก.พ.
(3) ในกรณี ทีเห็นสมควร ก.พ. อาจดําเนินการสอบภาคความรู ้ความสามารถ
ทัว ไป ภาคความรู ้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับ
ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงหรื อหลายตําแหน่งก็ได้
2. การดําเนิ นการสอบแข่งขัน ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดาํ เนิ นการ ที
ก.พ. กําหนดตามสิ งทีส่งมาด้วย 1
3. ให้ผสู ้ มัครสอบเสี ยค่าธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบ ดังนี;
(1) อัตราครั;งละ 100 บาท สําหรับสอบเฉพาะภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป
(2) อัตราตําแหน่งละ 200 บาท สําหรับสอบภาคความรู ้ความสามารถทีใช้
เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(3) อัตราตําแหน่ งละ 300 บาท สําหรับสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว ไป
ภาคความรู ้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ค่าธรรมเนี ยมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมือได้ประกาศรายชื อว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้า
สอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั;งนั;นทั;งหมด เนืองจากมีการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ต
ตามข้อ 6 จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนี ยมสอบแก่ ผูส้ มัครสอบเฉพาะผูท้ ีมิได้มีส่วนเกียวข้องกับการ
ทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตนั;น
4. การตัดสิ นว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนนในการสอบ
แต่ละภาค ไม่ตาํ กว่าร้อยละ 60 ทั;งนี; ให้คาํ นึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
5. การสอบแข่งขันจะต้องสอบตามหลักสู ตรทุกภาคตามสิ งทีส่งมาด้วย 2 เว้นแต่
ก.พ. จะพิจารณากําหนดเป็ นอย่างอืน
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ในการสอบแข่งขัน คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะกําหนดให้ผสู ้ มัครสอบ
สอบภาคความรู ้ค วามสามารถทัว ไป หรื อ ภาคความรู ้ค วามสามารถทีใ ช้เ ฉพาะตํา แหน่ ง ก่อ น
แล้วจึงให้ผูท้ ีสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้ในข้อ 4 สอบในภาคอืนต่อไปก็ได้
6. กรณี ทีปรากฏว่ามีการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในการสอบแข่ ง ขัน ให้ค ณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแข่ ง ขัน รายงานให้ผูด้ ํา เนิ น การ
สอบแข่งขันทราบ เพือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันครั;งนั;นทั;งหมด ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศขึ;นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ไปแล้วหรื อไม่ หรื อจะพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชา
หรื อเฉพาะภาคทีเกิดการทุจริ ตหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากผูด้ าํ เนิ นการ
สอบแข่ ง ขัน ให้ ย กเลิ ก การสอบแข่ ง ขัน เฉพาะวิ ช าใดหรื อ เฉพาะภาคใดแล้ว ก็ ใ ห้ ด ํา เนิ น การ
สอบแข่งขันเฉพาะวิชานั;นหรื อเฉพาะภาคนั;นใหม่ สําหรับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ตหรื อส่ อ
ไปในทางทุจริ ตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
7. การขึ;นบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เรี ยงลําดับทีจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสู งสุ ดลง
มาตามลําดับ ในกรณี ทีมีผูส้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู ้
ได้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้ายังคง
ได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผไู ้ ด้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลําดับทีสูงกว่า
8. บัญ ชี ผู ้ส อบแข่ ง ขัน ได้ใ ห้ ใ ช้ไ ด้ไ ม่ เ กิ น 2 ปี นับ แต่ ว ัน ขึ; นบัญ ชี แต่ ถ ้า มี ก าร
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั;นอีก และได้ข; ึนบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชี ผสู ้ อบแข่งขันได้
ครั;งก่อนเป็ นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณี ทีได้มีการเรี ยกตัวผูส้ อบแข่งขันได้ผใู ้ ดให้มารายงานตัวเพือ
รั บ การบรรจุ ไ ปแล้ว ก่ อ นบัญ ชี ผูส้ อบแข่ ง ขัน ได้ จะมี อ ายุเ กิ น 2 ปี หรื อ ก่ อ นมี ก ารขึ; น บัญ ชี ผู ้
สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ;นบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ครั;งก่อนนั;นยังคงมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ท; งั นี; ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันทีบญ
ั ชี ผูส้ อบแข่งขันได้น; นั มีอายุครบ 2 ปี
หรื อวันทีข; ึนบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. กรณี ทีส่วนราชการมีตาํ แหน่งว่าง ในตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับปฏิบตั ิงาน และ
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ซึ งต้องการบุคคลทีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดี ยวกัน และมี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที เ หมื อนหรื อใกล้เ คี ย งกันกับตําแหน่ งที ได้มี ก าร
สอบแข่งขันและขึ;นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถนํารายชื อผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ งไป
ขึ;นบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งอืนได้โดยเรี ยกผูส้ อบแข่งขันได้มารับการประเมินความ
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เหมาะสมกับตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนดในสิ งทีส่งมาด้วย 3 โดยให้เรี ยกเป็ น
จํานวน 3 เท่าของตําแหน่งว่าง แต่ไม่นอ้ ยกว่า 10 คน โดยเรี ยกตั;งแต่ลาํ ดับแรกของผูท้ ียงั ไม่ได้รับการ
บรรจุไปตามลําดับต่อกันไปเรื อย ๆ โดยไม่ซ; าํ กัน และเมือเรี ยกจนถึงคนสุ ดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บญั ชี
ยังไม่ ยกเลิกให้ยอ้ นกลับมาเริ มเรี ยกตั;งแต่ลาํ ดับแรกของผูท้ ียงั ไม่ ได้รับการบรรจุอีก ในกรณี ทีมีผู ้
สอบแข่งขันได้เหลืออยูใ่ นบัญชีนอ้ ยกว่า 10 คน ให้เรี ยกตามจํานวนทีเหลืออยูใ่ นบัญชีได้
ทั;งนี; คําว่า “ตําแหน่งอืน” ให้หมายถึง ชือตําแหน่งเดียวกันแต่ต่างส่ วนราชการด้วย
10. ผูใ้ ดได้ข; ึนบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี; ให้ยกเลิก
การขึ;นบัญชีผนู ้ ; นั ไว้ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผูน้ ; นั ได้ขอสละสิ ทธิ จากการบรรจุและแต่งตั;งในตําแหน่งทีสอบได้
(2) ผูน้ ; นั ไม่มารายงานตัวเพือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาทีส่วนราชการ
กําหนด โดยมีหนังสื อส่ งทางไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
5 วัน นับตั;งแต่วนั ทีทีทาํ การไปรษณี ยร์ ับฝาก หรื อมีหนังสื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนแจ้งให้ทราบ
กําหนดเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน นับตั;งแต่วนั ทีทีทาํ การไปรษณี ยร์ ับฝาก
(3) ผูน้ ; ัน มี เหตุ ที ไม่ อาจเข้าปฏิ บ ัติห น้าที ราชการได้ต ามกํา หนดเวลาที จ ะ
บรรจุและแต่งตั;งในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้
(4) ผูน้ ; นั ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั;งในตําแหน่ งทีสอบแข่งขันได้
โดยการโอน แต่ส่วนราชการทีจะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน
ผูน้ ; นั จึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั;ง
(5) ผูน้ ; นั ได้รับการบรรจุและแต่งตั;งในตําแหน่งใดทีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิก
การขึ;นบัญชีผนู ้ ; นั ไว้ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั;งเดียวกัน
ในกรณี ที เ ป็ นการประกาศรั บ สมัค รสอบครั; งเดี ย วกัน ตํา แหน่ ง เดี ย วกัน
ประเภทเดี ยวกัน ระดับเดี ยวกัน และแยกขึ; นบัญชี ผูส้ อบแข่ งขันได้เป็ นรายบัญชี เพือบรรจุ ใน
กระทรวง กรม เป็ นการทัว ไป ในหน่วยราชการใด และในท้องทีใดไว้แล้ว ถ้ามีกรณี จะต้องยกเลิก
การขึ;นบัญชี ผูใ้ ดจากบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้บญ
ั ชี ใดก็ให้ยกเลิกการขึ;นบัญชี ผสู ้ อบแข่งขันได้บญ
ั ชี
อืนดังกล่าวด้วย
11. ผูใ้ ดถูกยกเลิกการขึ;นบัญชี ผูน้ ; นั ไว้ในบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้บญ
ั ชี ใดไปแล้ว ถ้า
บัญชีน; นั ยังไม่ยกเลิก และ ก.พ. หรื อส่ วนราชการ แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า ผูน้ ; นั มีหลักฐานว่า
มีเหตุผลอันสมควรมิได้หลีกเลียงหรื อเลือกโอกาสทีจะบรรจุ จะอนุมตั ิให้ข; ึนบัญชีผนู ้ ; นั ไว้ในบัญชีเดิม
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เป็ นลําดับแรก ทีจะบรรจุในครั;งต่อไปตามเดิมก็ได้ สําหรับผูซ้  ึ งถูกยกเลิกการขึ;นบัญชี เนืองจากไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือออกจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสี ยหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่ งทีสอบได้ และบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้น; นั ยังไม่
ยกเลิก ให้ข; ึนบัญชีผนู ้ ; นั ไว้ในบัญชีเดิม เป็ นลําดับแรกทีจะบรรจุในครั;งต่อไป
12. หลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 1 (2) วรรคแรก ให้มีผลใช้บงั คับตั;งแต่วนั ที 18
กุมภาพันธ์ 2552
13. การใดทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการตามหนังสื อทีอา้ งถึง ก่อนวันทีหนังสื อฉบับนี;ใช้
บังคับ ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามหนังสื อดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ในกรณี ทีมีการขึ;นบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้ไปก่อนวันทีหนังสื อนี;จะมีผลใช้บงั คับแต่
บัญชี น; นั ยังมีอายุหรื อใช้ได้อยู่ หรื อบัญชี ผสู ้ อบแข่งขันได้ทีเกิดขึ;นจากการดําเนินการตามวรรคหนึ ง
ให้ถือเป็ นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ตามหนังสื อฉบับนี; ทั;งนี; บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งใด หาก
ก.พ. จัด ตํา แหน่ ง นั; นให้ เ ป็ นตํา แหน่ ง ประเภทใด สายงานใด ระดับ ใด ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นบัญ ชี
ผูส้ อบแข่ งขันได้ในตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับนั;น และให้บรรจุ แต่ ง ตั;งในตํา แหน่ ง
ดังกล่าวต่อไปได้
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั;งนี;ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
โทร. 0 2547 1941-48
โทรสาร 0 2547 1954

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีดําเนินการสอบแข่ งขันเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ในตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(ส่ งพร้ อมหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 15 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-----------------------------การดําเนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี#
1. ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบแข่งขันตั#งคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันขึ#นคณะหนึง
จํา นวนไม่ น้อ ยกว่า 5 คน ประกอบด้ว ย ข้า ราชการพลเรื อ นผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
อํานวยการ หรื อวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ#นไป โดยมีหวั หน้าส่ วนราชการหรื อรองหัวหน้า
ส่ วนราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทน ก.พ. อย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการ และ
ให้ผทู ้ าํ หน้าทีเกียวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นเลขานุการ
2. ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบแข่งขันตั#งกรรมการคนหนึงเป็ นรองประธานกรรมการ เพือทํา
หน้าทีประธานในกรณี ทีประธานไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้
3. ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสอบแข่งขัน กําหนด หลักสู ตร และวิธีการสอบ จัดทํา
ประกาศรับสมัคร วางแผนดําเนินการสอบ และการอืนได้ตามความจําเป็ น
4. ให้ผูด้ าํ เนิ นการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดในเรื องต่าง ๆ
ดังนี#
(1) ชือตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั#ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั#งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุ ณ สมบัติ ทัว ไป ลัก ษณะต้อ งห้ า ม และคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบ
(5) กําหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัครสอบ
(7) หลักสู ตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิ น การขึ#นบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
(8) เงือนไข หรื อข้อความอืน ๆ ทีผสู ้ มัครสอบควรทราบ เช่น ส่ วนราชการ
นั#น ๆ จะไม่รับโอนผูส้ อบแข่งขันได้ เป็ นต้น
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5. ให้ผูด้ าํ เนิ นการสอบแข่งขันประกาศรั บสมัครและให้มีการเผยแพร่ ให้ทราบทัว กัน
ก่อนวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ โดยเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของ
ส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในทีเปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืนๆ ตาม
ความเหมาะสม
6. ให้ ผูด้ ํา เนิ น การสอบแข่ ง ขัน จัด ให้มี ก ารรั บ สมัค รสอบ โดยให้ มี ก าํ หนดเวลา
รับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ
ในกรณี ทีมีเหตุผลและความจําเป็ นต้องขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขัน
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะ ผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขันอาจประกาศขยาย
กําหนดเวลารับสมัครสอบได้ แต่ท# งั นี# เวลาทีจะขยายต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ นับตั#งแต่วนั
ถัด จากวัน สุ ด ท้า ยของการรั บ สมัค รสอบ และจะต้อ งประกาศการขยายเวลานั#น ก่ อ นวัน ปิ ด
รับสมัครสอบครั#งนั#นด้วย
7. ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบแข่งขันประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทําการ
8. เมือได้ดาํ เนิ นการสอบแข่งขันเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนิ นการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบแข่ ง ขัน ต่ อ ผูด้ าํ เนิ น การสอบแข่ ง ขัน เพื อ ผูด้ าํ เนิ น การสอบแข่ ง ขัน จะได้
ประกาศขึ#นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ต่อไป
9. กรณี ส่ ว นราชการเป็ นผู ด้ าํ เนิ น การสอบแข่ง ขัน ให้ผูด้ าํ เนิ นการสอบแข่งขัน
ดําเนิ นการ ดังต่อไปนี#
(1) เมือสอบเสร็จสิ# นแล้ว ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบแข่งขันรายงานไปยังสํานักงาน
ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับตั#งแต่วนั ประกาศผลการสอบ โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน
ดังต่อไปนี#
1) ข้อสอบภาคความรู ้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง วิชาละ 1 ชุด
2) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด พร้อมแฟ้ มข้อมูลทีเป็ น Excel
3) สําเนาบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ 1 ชุด
(2) เมื อมี ก ารยกเลิ กการขึ# นบัญ ชี ผูส้ อบแข่ งขันได้ หรื อขึ# นบัญ ชี ผูใ้ ดไว้
ตามเดิมให้แจ้งไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับตั#งแต่วนั ยกเลิกหรื อขึ#นบัญชีผนู ้ # นั
-----------------------------------------
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หลักสู ตรและวิธีการสอบแข่ งขัน เพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ในตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับปฏิบัตงิ าน และตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
(ส่ งพร้ อมหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 15 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------------ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว ไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความสามารถทัว ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์เบืองต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรื อปริ มาณ การแก้ปัญหาเชิงปริ มาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(2) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชือมโยงของคํา ข้อความ หรื อ
รู ปภาพ การหาข้อยุติ หรื อข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรื อ
แบบจําลองต่าง ๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรื อข้อความที
กําหนดให้แล้วตอบคําถามทีตามมาในแต่ละบทความ หรื อข้อความ ทังนี รวมไปถึงการสรุ ปความ และ
ตีความด้วย
(2) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาํ หรื อกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถกู ต้องตาม
หลักภาษาและการเรี ยงข้อความ
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ข. ภาคความรู้ความสามารถทีใ ช้ เฉพาะตําแหน่ ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทีใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที โดยเฉพาะตามทีระบุ
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และทีกาํ หนดเป็ นขอบข่ายงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน หรื อวิธีสอบปฏิบตั ิ หรื อวิธีอืนใด วิธีหนึ ง หรื อหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทังนี จะ
รวมสอบเป็ นวิชาเดียวหรื ออย่างเดียว หรื อแยกสอบเป็ นสองวิชาหรื อสองอย่าง โดยกําหนดคะแนนเต็ม
วิชาละ หรื ออย่างละกี คะแนนก็ได้ตามความสําคัญ เมื อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด ให้ระบุในประกาศรับสมัครสอบอย่างชัดเจนด้วย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ประเมินบุคคลเพือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมทีปรากฏของผูเ้ ข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทังนี อาจใช้วธิ ี การอืนใดเพิมเติม เพือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที
อาจใช้เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิ สัย
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้า ราชการพลเรื อ น คุ ณธรรม จริ ยธรรม การปรั บตัวเข้ากับ
ผูร้ ่ วมงาน รวมทังสังคม และสิ งแวดล้อม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บและบุคลิกภาพอืน
เป็ นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง
--------------------------------------
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หลักเกณฑ์ และวิธีการนํารายชือผู้สอบแข่ งขันได้ ในตําแหน่ งหนึง
ไปขึน' บัญชีเป็ นผู้สอบแข่ งขันได้ ในตําแหน่ งอืน
(ส่ งพร้ อมหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 15 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------------------------การนํารายชือผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึงไปขึ$นบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้
ในตําแหน่งอืน ให้ส่วนราชการ ดําเนินการ ดังนี$
1. ให้ส่วนราชการตั$งคณะกรรมการดําเนิ นการนํารายชื อผูส้ อบแข่ งขันได้ใน
ตํา แหน่ ง หนึ ง ไปขึ$ น บัญ ชี เ ป็ นผูส้ อบแข่ ง ขัน ได้ใ นตํา แหน่ ง อื น ขึ$ น คณะหนึ ง ประกอบด้ว ย
ข้าราชการพลเรื อนผูด้ าํ รงตําแหน่ งประเภทอํานวยการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย จํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยตั$งกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการและตั$งผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการด้วย
2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 ดําเนิ นการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
ของผูท้ ีจะนํารายชือไปขึ$นบัญชี โดยกําหนดวิธีการประเมิน ซึ งอาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิหรื อวิธีอืนใด วิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ในการนี$ คณะกรรมการอาจตั$งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืนหรื อเจ้าหน้าทีให้ดาํ เนินการในเรื องต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
การตัดสิ นว่าผูใ้ ดเป็ นผูผ้ า่ นการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ถือเกณฑ์
ว่าต้องเป็ นผูไ้ ด้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งรวมทั$งสิ$ นไม่ตาํ กว่าร้อยละ 60
3. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ดําเนิ นการเกียวกับการเรี ยกผูส้ อบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งหนึงมาเพือเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งอืนตามข้อ 2 ดังนี$
(1) ประสานกับส่ วนราชการเจ้าของบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้เพือให้ได้ชือ
และทีอยูข่ องผูส้ อบแข่งขันได้ในบัญชีทียงั ไม่ได้รับการบรรจุเรี ยงตามลําดับ ตามจํานวนที ก.พ.
กําหนด
(2) แจ้งให้ผสู ้ อบแข่งขันได้ตามรายชือและจํานวนตามข้อ 3(1) สมัครเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยแจ้งเป็ นหนังสื อส่ งทางไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS)
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ก่อนวันเริ มรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน และกําหนดระยะเวลารับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ
ทั$งนี$ ในหนังสื อดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า
ก. ผูท้ ีไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ งทีจะนํารายชื อไปขึ$นบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งอืน หรื อสมัครเข้ารับการ
ประเมินแล้ว แต่ไม่ได้ข$ ึนบัญชี ยังคงมีชืออยู่ในบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งเดิ มและมี
สิ ทธิอยูต่ ามเดิม
ข. ผูไ้ ด้รับแจ้งให้สมัคร หรื อผูส้ มัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ งหรื อผูท้ ีได้ข$ ึนบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่ งขันได้ในตําแหน่ งทีประเมินนี$ ผูใ้ ด
ได้รับการเรี ยกตัวและได้แจ้งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรื อได้รับ
การบรรจุและแต่งตั$งในตําแหน่ งทีใช้นาํ รายชือมาดําเนินการเพือขึ$นบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้
ในตําแหน่งอืน หรื อในตําแหน่งอืนๆ ของการสอบครั$งเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว ผูน้ $ นั หมด
สิ ทธิ เข้ารับการประเมิน หรื อหมดสิ ทธิ ทีจะได้ข$ ึนบัญชี หรื อหมดสิ ทธิ ทีจะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั$งในตําแหน่งทีประเมินนี$แล้วแต่กรณี
ค. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะใช้วธิ ีการตามข้อ 2
วิธีใดวิธีหนึง หรื อหลายวิธีกไ็ ด้
4. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 กําหนดเลขประจําตัวผูส้ มัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามลําดับก่อนหลังทีสมัคร และประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการ
ประเมินโดยมีสาระสําคัญดังนี$ เลขประจําตัวผูเ้ ข้ารับการประเมิน เลขประจําตัวผูส้ อบแข่งขันได้
ในบัญชีเดิม ชือตําแหน่งในบัญชีเดิมและชือ – ชือสกุล
5. การขึ$นบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เรี ยงลําดับทีจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งลง
มาตามลําดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผูไ้ ด้รับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็ นผูอ้ ยู่ใน
ลําดับทีสูงกว่า และให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ประกาศการขึ$นบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งอืนนั$นเรี ยงตามลําดับที โดยมีสาระสําคัญตามข้อ 4 ด้วย และส่ งประกาศการขึ$นบัญชีน$ นั
ไปยังส่ วนราชการเจ้าของบัญชี ตามข้อ 3(1) จํานวน 1 ชุ ด ภายใน 5 วันทําการ นับแต่ วนั
ประกาศการขึ$นบัญชี
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6. เมือจะเรี ยกผูไ้ ด้ข$ ึนบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ตามข้อ 5 มารายงานตัวเพือรับ
การบรรจุตามลําดับทีในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่ วนราชการเจ้าของบัญชีตามข้อ 3(1) เสี ยก่อนว่า
ผูท้ ีจะเรี ยกมารายงานตัวนั$นยังคงมีสิทธิ ทีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั$งตามนัยข้อ 3(2) ข. แล้ว
จึ ง มี ห นั ง สื อ เรี ยกผู ้น$ ัน มารายงานตัว โดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) ทั$ง นี$ วัน ที
กําหนดให้มารายงานตัวต้องเป็ นวันทีหลังจากทีมีหนังสื อให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน
และในวันทีผูส้ อบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผูท้ ีมารายงานตัวเพือจะรับการบรรจุ
ด้วยว่า ผูน้ $ ันยังคงเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทีจะได้รับการบรรจุ และแต่งตั$งตามนัยข้อ 3(2) ข. อยู่หรื อไม่
หากผูน้ $ ัน ยัง คงมี สิ ท ธิ ที จ ะได้รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั$ง อยู่ ก็ใ ห้ผูน้ $ ัน แสดงความจํา นงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่า จะรับการบรรจุและแต่งตั$งในตําแหน่งทีมารายงานตัวครั$งนี$ และขอสละสิ ทธิ
การบรรจุและแต่งตั$งในตําแหน่ งอืนๆ ในการสอบครั$งเดี ยวกันกับตําแหน่ งทีจะรับการบรรจุ
ครั$งนี$ แล้วส่ งหลักฐานการสละสิ ทธิ น$ นั ไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีตามข้อ 3(1) คัดชื อ
ผูน้ $ ันออกจากบัญชี ผูส้ อบแข่ งขันได้เดิ มและส่ งหลักฐานการสมัครสอบของผูน้ $ ันที มีอยู่ทาง
ส่ วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็วแล้วสังบรรจุและแต่งตั$งตามลําดับทีในบัญชี
----------------------------------------------

