
  

 

   

 

    11  ธนัวาคม  2551 

เรื�อง       หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน      (เวยีน  กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง   หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 15  ลงวนัที� 9 กนัยายน 2535 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   1. หลกัเกณฑ ์และวธีิดาํเนินการ สอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
    2. หลกัสูตร และวธีิการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
    3. หลกัเกณฑ ์และวธีิการนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ;นบญัชีเป็น 
ผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�น 

  ดว้ยมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ไดบ้ญัญติัว่า 
การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื�อแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งใด ให้
บรรจุและแต่งตั;งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั;น โดยบรรจุและแต่งตั;งตามลาํดบัที�ในบญัชี 
ผูส้อบแข่งขนัได้  การสอบแข่งขนั  การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ และรายละเอียดเกี�ยวกบัการ
สอบแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

  ก.พ. พิจารณาแลว้จึงมีมติใหก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการสอบแข่งขนั
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการไว ้ ดงัต่อไปนี;  
  1. การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน
สามญัในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน และตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ 
ให้มีการสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะ
ตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยมีผูด้าํเนินการ ดงันี;  

(1)  ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ในกรณีที� 
ก.พ. ไม่ไดด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  ก.พ. อาจมอบหมายใหส่้วนราชการเป็น
ผูด้าํเนินการสอบกไ็ด ้

ที�ที� นร 1004.1/ว 15 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) ส่วนราชการดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะ
ตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  เพื�อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง โดยรับสมคัร
จากผูส้อบผา่นภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ของ ก.พ.  

ในวุฒิการศึกษาที� ก.พ. ยงัมิได้ดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั�วไป  ให้ส่วนราชการดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  ภาคความรู้ความสามารถ 
ที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   เพื�อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง
โดยใชข้อ้สอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ของ ก.พ.   

(3) ในกรณีที�เห็นสมควร ก.พ. อาจดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั�วไป  ภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง สาํหรับ
ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งหรือหลายตาํแหน่งกไ็ด ้
  2. การดาํเนินการสอบแข่งขนั ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีดาํเนินการ ที� 
ก.พ. กาํหนดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1  

3. ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาํหรับการสมคัรสอบ ดงันี;  
(1) อตัราครั; งละ 100 บาท สาํหรับสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  
(2) อตัราตาํแหน่งละ 200 บาท สาํหรับสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้

เฉพาะตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  
(3) อตัราตาํแหน่งละ 300 บาท สําหรับสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  

ภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื�อไดป้ระกาศรายชื�อว่าเป็นผูมี้สิทธิเขา้
สอบแลว้ เวน้แต่มีการยกเลิกการสอบครั; งนั;นทั;งหมด  เนื�องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
ตามขอ้ 6  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูที้�มิไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั;น 

4. การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบไดใ้หถื้อเกณฑว์่า ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในการสอบ 
แต่ละภาค ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 60 ทั;งนี;  ใหค้าํนึงถึงหลกัวชิาการวดัผลดว้ย 

5. การสอบแข่งขนัจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาคตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  เวน้แต่ 
ก.พ. จะพิจารณากาํหนดเป็นอย่างอื�น 
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ในการสอบแข่งขนั คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบ 
สอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป หรือภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่งก่อน 
แลว้จึงให้ผูที้�สอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 สอบในภาคอื�นต่อไปก็ได ้

6. กรณีที�ปรากฏวา่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผูด้ ําเนินการ
สอบแข่งขนัทราบ เพื�อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบแข่งขนัครั; งนั;นทั;งหมด ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปแลว้หรือไม่ หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชา 
หรือเฉพาะภาคที�เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้าํเนินการ
สอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการ
สอบแข่งขนัเฉพาะวิชานั;นหรือเฉพาะภาคนั;นใหม่ สาํหรับผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป  

7. การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงลาํดบัที�จากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาํดบั  ในกรณีที�มีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สูงกวา่ ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั ใหผู้ ้
ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัที�สูงกว่า  ถา้ยงัคง
ไดค้ะแนนเท่ากนัอีก กใ็หผู้ไ้ดรั้บเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สูงกวา่   

8. บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ; นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขนัอยา่งเดียวกนันั;นอีก และไดขึ้;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ครั; งก่อนเป็นอนัยกเลิก เวน้แต่ในกรณีที�ไดมี้การเรียกตวัผูส้อบแข่งขนัไดผู้ใ้ดให้มารายงานตวัเพื�อ
รับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้  จะมีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการขึ; นบัญชีผู ้
สอบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี ก็ให้การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รั; งก่อนนั;นยงัคงมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ทั;งนี;  ตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัที�บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั;นมีอายุครบ 2 ปี 
หรือวนัที�ขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี 

9.  กรณีที�ส่วนราชการมีตาํแหน่งวา่ง ในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน และ
ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ ซึ� งตอ้งการบุคคลที�มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกนั และมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที�เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที�ได้มีการ
สอบแข่งขนัและขึ;นบญัชีไว ้ ใหส่้วนราชการสามารถนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไป
ขึ;นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�นไดโ้ดยเรียกผูส้อบแข่งขนัไดม้ารับการประเมินความ
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เหมาะสมกบัตาํแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.พ. กาํหนดในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3  โดยใหเ้รียกเป็น
จาํนวน 3 เท่าของตาํแหน่งวา่ง แต่ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน  โดยเรียกตั;งแต่ลาํดบัแรกของผูที้�ยงัไม่ไดรั้บการ 
บรรจุไปตามลาํดบัต่อกนัไปเรื�อย ๆ โดยไม่ซํ; ากนั และเมื�อเรียกจนถึงคนสุดทา้ยในบญัชีแลว้ แต่บญัชี
ยงัไม่ยกเลิกให้ยอ้นกลบัมาเริ�มเรียกตั;งแต่ลาํดบัแรกของผูที้�ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุอีก ในกรณีที�มีผู ้
สอบแข่งขนัไดเ้หลืออยูใ่นบญัชีนอ้ยกวา่ 10 คน ใหเ้รียกตามจาํนวนที�เหลืออยูใ่นบญัชีได ้

ทั;งนี;  คาํวา่ “ตาํแหน่งอื�น” ใหห้มายถึง ชื�อตาํแหน่งเดียวกนัแต่ต่างส่วนราชการดว้ย 
10. ผูใ้ดไดขึ้;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ถา้มีกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี;  ใหย้กเลิก

การขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้คือ 
(1) ผูน้ั;นไดข้อสละสิทธิจากการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบได ้
(2) ผูน้ั;นไม่มารายงานตวัเพื�อรับการบรรจุเขา้รับราชการ ภายในเวลาที�ส่วนราชการ

กาํหนด โดยมีหนงัสือส่งทางไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) แจง้ใหท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
5 วนั นบัตั;งแต่วนัที�ที�ทาํการไปรษณียรั์บฝาก หรือมีหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้ใหท้ราบ
กาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั นบัตั;งแต่วนัที�ที�ทาํการไปรษณียรั์บฝาก  

(3) ผูน้ั;นมีเหตุที�ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที�ราชการได้ตามกาํหนดเวลาที�จะ
บรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบแข่งขนัได ้

(4) ผูน้ั;นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบแข่งขนัได้
โดยการโอน แต่ส่วนราชการที�จะบรรจุไม่รับโอน และไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แลว้วา่จะไม่รับโอน 
ผูน้ั;นจึงไม่ประสงคจ์ะรับการบรรจุและแต่งตั;ง 

(5) ผูน้ั;นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งใดที�สอบไดไ้ปแลว้ ใหย้กเลิก 
การขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดทุ้กบญัชีในการสอบครั; งเดียวกนั 

ในกรณีที� เป็นการประกาศรับสมัครสอบครั; งเดียวกัน ตาํแหน่งเดียวกัน  
ประเภทเดียวกนั  ระดบัเดียวกนั และแยกขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้เป็นรายบญัชี เพื�อบรรจุใน
กระทรวง กรม เป็นการทั�วไป ในหน่วยราชการใด และในทอ้งที�ใดไวแ้ลว้ ถา้มีกรณีจะตอ้งยกเลิก
การขึ;นบญัชีผูใ้ดจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดก็ให้ยกเลิกการขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชี
อื�นดงักล่าวดว้ย 

11. ผูใ้ดถูกยกเลิกการขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้ ถา้
บญัชีนั;นยงัไม่ยกเลิก และ ก.พ. หรือส่วนราชการ แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นว่า  ผูน้ั;นมีหลกัฐานว่า 
มีเหตุผลอนัสมควรมิไดห้ลีกเลี�ยงหรือเลือกโอกาสที�จะบรรจุ จะอนุมติัใหขึ้;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีเดิม
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เป็นลาํดบัแรก ที�จะบรรจุในครั; งต่อไปตามเดิมกไ็ด ้ สาํหรับผูซึ้� งถูกยกเลิกการขึ;นบญัชี เนื�องจากไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร เมื�อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงคจ์ะเขา้รับราชการในตาํแหน่งที�สอบได ้และบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั;นยงัไม่
ยกเลิก ใหขึ้;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีเดิม  เป็นลาํดบัแรกที�จะบรรจุในครั; งต่อไป 

12. หลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้ 1 (2) วรรคแรก ให้มีผลใช้บงัคบัตั; งแต่วนัที� 18 
กมุภาพนัธ์  2552 

13. การใดที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการตามหนงัสือที�อา้งถึง ก่อนวนัที�หนงัสือฉบบันี; ใช้
บงัคบั ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

ในกรณีที�มีการขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปก่อนวนัที�หนงัสือนี;จะมีผลใชบ้งัคบัแต่
บญัชีนั;นยงัมีอายุหรือใชไ้ดอ้ยู ่  หรือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�เกิดขึ;นจากการดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง 
ใหถื้อเป็นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต้ามหนงัสือฉบบันี;  ทั;งนี;  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งใด หาก 
ก.พ. จัดตําแหน่งนั; นให้เป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็ให้ถือว่าเป็นบัญชี 
ผูส้อบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั;น และให้บรรจุแต่งตั; งในตาํแหน่ง
ดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั;งนี;ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบ
ดว้ยแลว้ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     

          (นายปรีชา  วชัราภยั) 
               เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
ศนูยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร. 0 2547 1941-48   
โทรสาร 0 2547 1954 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

หลกัเกณฑ์ และวธีิดําเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดับปฏบัิติงาน และตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบัิติการ 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2551) 

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

 การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใหส่้วนราชการดาํเนินการ ดงันี#  

 1.  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัตั#งคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัขึ#นคณะหนึ�ง 
จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร 
อาํนวยการ หรือวชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษขึ#นไป โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการหรือรองหวัหนา้
ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน ผูแ้ทน ก.พ. อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ และ
ใหผู้ท้าํหนา้ที�เกี�ยวกบังานการเจา้หนา้ที� เป็นเลขานุการ  
 2. ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัตั#งกรรมการคนหนึ�งเป็นรองประธานกรรมการ เพื�อทาํ
หนา้ที�ประธานในกรณีที�ประธานไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้

3. ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั กาํหนด หลกัสูตร และวิธีการสอบ จดัทาํ
ประกาศรับสมคัร วางแผนดาํเนินการสอบ และการอื�นไดต้ามความจาํเป็น 

4. ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ โดยมีรายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ 
ดงันี#  

(1) ชื�อตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั#ง และเงินเดือนที�จะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั# งแรก 
(3) ลกัษณะงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบัติทั�วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตาํแหน่งของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ 
(5) กาํหนดการ และวธีิการรับสมคัรสอบ 
(6) เอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัรสอบ 
(7) หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั เกณฑ์การตดัสิน การขึ#นบญัชี และ

การยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
(8) เงื�อนไข หรือขอ้ความอื�น ๆ ที�ผูส้มคัรสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการ

นั#น ๆ จะไม่รับโอนผูส้อบแข่งขนัได ้ เป็นตน้ 
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 5. ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรและให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั�วกนั
ก่อนวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกว่า  5 วนัทาํการ โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.พ.  เวบ็ไซตข์อง
ส่วนราชการที�รับสมคัร ปิดประกาศรับสมคัรในที�เปิดเผย และประกาศรับสมคัรทางสื�ออื�นๆ  ตาม
ความเหมาะสม 
 6. ให้ผูด้ ําเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีการรับสมัครสอบ โดยให้มีกาํหนดเวลา 
รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ 

ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นตอ้งขยายกาํหนดเวลารับสมคัรสอบแข่งขนั
ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะ ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัอาจประกาศขยาย
กาํหนดเวลารับสมคัรสอบได ้แต่ทั#งนี#  เวลาที�จะขยายตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนั
ถัดจากวนัสุดท้ายของการรับสมัครสอบ และจะต้องประกาศการขยายเวลานั# นก่อนวนัปิด 
รับสมคัรสอบครั# งนั#นดว้ย 

7. ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า 
5 วนัทาํการ 

8. เมื�อไดด้าํเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อผูด้าํเนินการสอบแข่งขัน เพื�อผูด้าํเนินการสอบแข่งขันจะได้
ประกาศขึ#นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต่้อไป 

9. กรณีส่วนราชการเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี#  

  (1) เมื�อสอบเสร็จสิ#นแลว้ ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัรายงานไปยงัสาํนกังาน  
ก.พ. ภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนัประกาศผลการสอบ โดยใหส่้งเอกสารประกอบการรายงาน 
ดงัต่อไปนี#  

   1) ขอ้สอบภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง วชิาละ 1 ชุด 
   2) บญัชีกรอกคะแนน 1 ชุด พร้อมแฟ้มขอ้มูลที�เป็น Excel 
   3) สาํเนาบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้1 ชุด 
  (2) เมื�อมีการยกเลิกการขึ# นบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ หรือขึ# นบญัชีผูใ้ดไว้

ตามเดิมใหแ้จง้ไปยงัสาํนกังาน ก.พ. ภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนัยกเลิกหรือขึ#นบญัชีผูน้ั#น 
----------------------------------------- 
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หลักสูตรและวธิีการสอบแข่งขัน เพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบัตงิาน และตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบิัตกิาร 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2551) 

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

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถ ดงัต่อไปนี�  โดยวิธีการสอบขอ้เขียน  

 1. วิชาความสามารถทั�วไป  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 (1) ความสามารถทางดา้นการคิดคาํนวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื�องตน้ 

การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของจาํนวนหรือปริมาณ การแกปั้ญหาเชิงปริมาณ และขอ้มลูต่าง ๆ 
 (2) ความสามารถดา้นเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสมัพนัธ์เชื�อมโยงของคาํ ขอ้ความ หรือ
รูปภาพ  การหาขอ้ยติุ หรือขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจากขอ้ความ สัญญลกัษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจาํลองต่าง ๆ 

 2. วิชาภาษาไทย   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

   (1) ความเขา้ใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทาํความเขา้ใจกบับทความ หรือขอ้ความที�
กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามที�ตามมาในแต่ละบทความ หรือขอ้ความ ทั�งนี�  รวมไปถึงการสรุปความ และ
ตีความดว้ย  
   (2) การใชภ้าษา 
  ทดสอบความสามารถในการเลือกใชค้าํหรือกลุ่มคาํ การเขียนประโยคไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัภาษาและการเรียงขอ้ความ 
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ข. ภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถที�ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที� โดยเฉพาะตามที�ระบุ
ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และที�กาํหนดเป็นขอบข่ายงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ขอ้เขียน หรือวธีิสอบปฏิบติั หรือวิธีอื�นใด วิธีหนึ�ง หรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม  ทั�งนี�  จะ
รวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออยา่งเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอยา่ง โดยกาํหนดคะแนนเต็ม
วิชาละ หรืออยา่งละกี�คะแนนก็ไดต้ามความสําคญั เมื�อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด ให้ระบุในประกาศรับสมคัรสอบอยา่งชดัเจนดว้ย 

ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ใหป้ระเมินบุคคลเพื�อพิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�จากประวติัส่วนตวั 
ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที�ปรากฏของผูเ้ขา้สอบ และจากการ
สมัภาษณ์ ทั�งนี�  อาจใชว้ธีิการอื�นใดเพิ�มเติม เพื�อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ที�
อาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานในหนา้ที� ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตวัเขา้กับ
ผูร่้วมงาน รวมทั�งสงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื�น 
เป็นตน้ และรวมถึงสมรรถนะหลกั สมรรถนะที�จาํเป็นของตาํแหน่ง 

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



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

หลกัเกณฑ์และวธีิการนํารายชื�อผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งหนึ�ง 

ไปขึ'นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งอื�น 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที�  11  ธันวาคม  2551) 

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

 การนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในตาํแหน่งอื�น ใหส่้วนราชการ  ดาํเนินการ ดงันี$  

1. ให้ส่วนราชการตั$งคณะกรรมการดาํเนินการนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งหนึ� งไปขึ$ นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในตาํแหน่งอื�นขึ$ นคณะหนึ� ง ประกอบด้วย

ขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน โดยตั$งกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการและตั$งผูแ้ทน ก.พ. เป็นกรรมการดว้ย 

2. ให้คณะกรรมการตามขอ้ 1  ดาํเนินการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ของผูที้�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีโดยกาํหนดวิธีการประเมิน ซึ� งอาจดาํเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์   

วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติัหรือวิธีอื�นใด วิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม   

ในการนี$  คณะกรรมการอาจตั$งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกขอ้สอบ กรรมการทดสอบการ

ปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�นหรือเจา้หนา้ที�ใหด้าํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูผ้า่นการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ใหถื้อเกณฑ์

วา่ตอ้งเป็นผูไ้ดค้ะแนนประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งรวมทั$งสิ$นไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 60 

3. ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการเรียกผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งหนึ�งมาเพื�อเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งอื�นตามขอ้ 2 ดงันี$  

 (1)  ประสานกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้พื�อใหไ้ดชื้�อ

และที�อยูข่องผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีที�ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุเรียงตามลาํดบั ตามจาํนวนที� ก.พ. 

กาํหนด 

  (2)  แจง้ใหผู้ส้อบแข่งขนัไดต้ามรายชื�อและจาํนวนตามขอ้ 3(1) สมคัรเขา้รับ

การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยแจง้เป็นหนงัสือส่งทางไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) 
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ก่อนวนัเริ�มรับสมคัรไม่นอ้ยกว่า  5 วนั และกาํหนดระยะเวลารับสมคัรไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ 

ทั$งนี$  ในหนงัสือดงักล่าวใหแ้จง้ดว้ยวา่ 

   ก.  ผูที้�ไม่ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งที�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�น หรือสมคัรเขา้รับการ

ประเมินแลว้ แต่ไม่ไดขึ้$นบญัชี ยงัคงมีชื�ออยู่ในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งเดิมและมี

สิทธิอยูต่ามเดิม 

   ข.  ผูไ้ดรั้บแจง้ให้สมคัร หรือผูส้มคัรเขา้รับการประเมินความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหรือผูที้�ไดขึ้$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งที�ประเมินนี$  ผูใ้ด

ไดรั้บการเรียกตวัและไดแ้จง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าจะรับการบรรจุ หรือไดรั้บ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�ใชน้าํรายชื�อมาดาํเนินการเพื�อขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในตาํแหน่งอื�น หรือในตาํแหน่งอื�นๆ ของการสอบครั$ งเดียวกนักบัตาํแหน่งดงักล่าว ผูน้ั$นหมด

สิทธิเขา้รับการประเมิน หรือหมดสิทธิที�จะไดขึ้$นบญัชี หรือหมดสิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและ

แต่งตั$งในตาํแหน่งที�ประเมินนี$แลว้แต่กรณี 

   ค.  การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งจะใชว้ธีิการตามขอ้ 2 

วธีิใดวธีิหนึ�ง หรือหลายวิธีกไ็ด ้

4.  ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  กาํหนดเลขประจาํตวัผูส้มคัรเขา้รับการประเมิน

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ตามลาํดบัก่อนหลงัที�สมคัร และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการ

ประเมินโดยมีสาระสาํคญัดงันี$   เลขประจาํตวัผูเ้ขา้รับการประเมิน  เลขประจาํตวัผูส้อบแข่งขนัได้

ในบญัชีเดิม  ชื�อตาํแหน่งในบญัชีเดิมและชื�อ – ชื�อสกลุ 

5.  การขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงลาํดบัที�จากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลง

มาตามลาํดบั ถา้ไดค้ะแนนเท่ากนัให้ผูไ้ดรั้บเลขประจาํตวัเขา้รับการประเมินก่อนเป็นผูอ้ยู่ใน

ลาํดบัที�สูงกว่า  และให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ประกาศการขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งอื�นนั$นเรียงตามลาํดบัที� โดยมีสาระสาํคญัตามขอ้ 4  ดว้ย และส่งประกาศการขึ$นบญัชีนั$น

ไปยงัส่วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้  3(1)  จาํนวน  1 ชุด ภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนั

ประกาศการขึ$นบญัชี 
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6.  เมื�อจะเรียกผูไ้ดขึ้$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดต้ามขอ้ 5  มารายงานตวัเพื�อรับ

การบรรจุตามลาํดบัที�ในบญัชีใหต้รวจสอบกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้  3(1)  เสียก่อนว่า 

ผูที้�จะเรียกมารายงานตวันั$นยงัคงมีสิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั$งตามนยัขอ้ 3(2) ข. แลว้

จึงมีหนังสือเรียกผู ้นั$ นมารายงานตัว โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั$ งนี$  ว ันที�

กาํหนดให้มารายงานตวัตอ้งเป็นวนัที�หลงัจากที�มีหนังสือให้มารายงานตวัไม่น้อยกว่า  5 วนั 

และในวนัที�ผูส้อบแข่งขนัไดม้ารายงานตวัให้ตรวจสอบผูที้�มารายงานตวัเพื�อจะรับการบรรจุ

ดว้ยว่า ผูน้ั$นยงัคงเป็นผูมี้สิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั$งตามนัยขอ้ 3(2) ข. อยู่หรือไม่  

หากผูน้ั$ นยงัคงมีสิทธิที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั$ งอยู่ ก็ให้ผูน้ั$ นแสดงความจาํนงเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรว่า จะรับการบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�มารายงานตวัครั$ งนี$  และขอสละสิทธิ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งอื�นๆ ในการสอบครั$ งเดียวกนักบัตาํแหน่งที�จะรับการบรรจุ

ครั$ งนี$   แลว้ส่งหลกัฐานการสละสิทธินั$นไปขอใหส่้วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้ 3(1) คดัชื�อ 

ผูน้ั$นออกจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้เดิมและส่งหลกัฐานการสมคัรสอบของผูน้ั$นที�มีอยู่ทาง 

ส่วนราชการเจา้ของบญัชีเดิมมาใหโ้ดยเร็วแลว้สั�งบรรจุและแต่งตั$งตามลาํดบัที�ในบญัชี 

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


