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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒ 
 

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

ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ: ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต,อไปนี้ 

๑. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ 
สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข ๑ 
๒. วิธีดําเนินการ 

๒.๑ สํานักงาน ก.พ. เป>ดรับสมัครสอบและจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถ
ทั่วไป สําหรับผู�ที่สําเร็จการศึกษาแล�ว หรือผู�ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย,างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล,าว
ข�างต�นท่ียังไม,มีหนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.   

เม่ือส,วนราชการใดประสงค:จะบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน,งใดจากผู�สําเร็จการศึกษา
ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส,วนราชการน้ันจะรับสมัครสอบแข,งขันเพื่อบรรจุและแต,งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
และดําเนินการสอบแข,งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน,งและความเหมาะสมกับตําแหน,ง 
ตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อข้ึนบัญชีผู�สอบแข,งขันได�สําหรับการบรรจุและแต,งตั้งเข�ารับราชการในตําแหน,งนั้นต,อไป 
ทั้งน้ี จะให�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข,งขันได�เฉพาะผู�ที่สอบผ,านการสอบแข,งขันฯ ที่ได�ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ,าน
การวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนด 

๒.๒ การดําเนินการสอบ  
(๑)  สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ในวันอาทิตย:ท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู�สมัครสอบจะมีสิทธิเข�าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
และจะดําเนินการสอบพร�อมกันที่ศูนย:สอบ รวม ๑๓ ศูนย:สอบ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม, พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี 
ขอนแก,น สุราษฎร:ธานี และสงขลา ซ่ึงแต,ละศูนย:สอบจะมีจํานวนที่นั่งสอบตามที่กําหนดไว�ในรายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม 



๒ 
 

(๒) กรณีท่ีนั่งสอบในศูนย:สอบที่ประสงค:จะไปสอบน้ันครบตามจํานวนแล�ว ผู�สมัครสอบ
จะต�องเลือกศูนย:สอบอ่ืนที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู,จนกว,าที่น่ังสอบของทุกศูนย:สอบครบตามจํานวนที่กําหนด 
ทั้งน้ี การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ:ต,อเม่ือผู�สมัครสอบได�ชําระเงินค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร�อยแล�ว 

(๓) กรณีที่น่ังสอบในทุกศูนย2สอบครบตามจํานวนแล�ว ผู�สมัครสอบท่ีได�ลงทะเบียน
สมัครสอบภายในวันที่กําหนด แต,ไม,สามารถชําระค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบได� สํานักงาน ก.พ. อาจจะ
ดําเนินการจัดสอบให�อีกครั้ง เฉพาะผู�สมัครสอบท่ีไม,สามารถชําระค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบได� ณ ศูนย:สอบ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เร่ือง การสรรหา

โดยการสอบแข,งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ ข�อ ๕ กําหนดให�สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ,าน
การวัดความรู�ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว,าไปใช�ในการสอบแข,งขันในระดับวุฒิการศึกษา
ที่ต่ํากว,าได� ดังน้ัน ผู�ที่สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปกรณีดังกล,าวไปแล�ว จึงไม,มีความจําเปIน
ที่จะต�องสมัครสอบในคร้ังน้ี 

๓.๑ ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม,มีลักษณะต�องห�าม ตามมาตรา ๓๖ 
แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต,อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม,ต่ํากว,าสิบแปดป  
(๓) เปIนผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปIน

ประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต�องห�าม 
(๑) เปIนผู�ดํารงตําแหน,งทางการเมือง    
(๒) เปIนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟLMนเฟNอน

ไม,สมประกอบ หรือเปIนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เปIนผู�อยู,ในระหว,างถูกส่ังพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก,อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๔) เปIนผู�บกพร,องในศีลธรรมอันดีจนเปIนที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เปIนกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน,งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เปIนบุคคลล�มละลาย 
(๗) เปIนผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว�นแต,เปIนโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปIนผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล,ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน,วยงานอ่ืนของรัฐ 



๓ 
 

(๙) เปIนผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) เปIนผู�เคยถูกลงโทษไล,ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เปIนผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน
ในหน,วยงานของรัฐ 

ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเปIนข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต,ถ�าเปIนกรณีมีลักษณะต�องห�าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�าม
ตาม (๑๐) ผู�น้ันต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามป แล�ว และต�องมิใช,เปIนกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต,อหน�าท่ี สําหรับผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให�มีสิทธิสมัคร
สอบแข,งขันได� แต,จะมีสิทธิได�รับบรรจุเปIนข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข,งขันได�ต,อเม่ือพ�นจากการเปIน
ผู�ดํารงตําแหน,งทางการเมืองแล�ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม,รับสมัครสอบ และไม,อาจให�เข�าสอบได� 
ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝTายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ
ตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู�สมัครสอบต�องเปIนผู�สําเร็จการศึกษา หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ 
ในระดับต,าง ๆ  ตามรายละเอียดเก่ียวกับระดับวุฒิการศึกษาท่ีรับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข ๑ 
               ๔. การรับสมัครสอบ 

ผู�ประสงค:จะสมัครสอบสามารถสมัครได�ทางอินเทอร:เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท่ีเว็บไซต: 
http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” 
ไม,เว�นวันหยุดราชการ 

๔.๑ ผู�สมัครสอบจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑  กรอกใบสมัครออนไลน2และพิมพ2แบบฟอร2มการชําระเงินตั้งแตI

วันที่ ๑๔ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
(๑) ผู�สมัครสอบจะต�องเข�าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ 

“การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย “สมัครสอบ” ให�ถูกต�อง ครบถ�วน   
(๒) ระบบรับสมัครจะดําเนินการตรวจสอบข�อมูลส,วนบุคคลและข�อมูลการสอบผ,าน

การวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของผู�สมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแล�วพบว,า ผู�สมัครสอบเปIนผู�สอบผ,าน
การวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล�ว ผู�สมัครสอบจะไม,สามารถ
สมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ํากว,าได� ยกเว�นกรณีที่ผลการสอบผ,านของผู�สมัครสอบเปIนโมฆะ 
ผู�สมัครสอบจะต�องยื่นคําร�องพร�อมสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือเอกสารอ่ืน ๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาขอเปIนผู�มีสิทธิสมัครสอบได�ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th ภายในวันป>ดรับสมัครสอบ 

 



๔ 
 

(๓) ระบบจะกําหนดแบบฟอร:มการชําระเงินให�โดยอัตโนมัติ ให�ผู�สมัครสอบพิมพ:
แบบฟอร:มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หน�า หรือหากไม,มีเคร่ืองพิมพ:ในขณะนั้น ให�บันทึก
ข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  

ในกรณีท่ีแบบฟอร:มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล�วแต,ยังไม,ได�พิมพ:
แบบฟอร:มการชําระเงิน ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไปค�นหาแบบฟอร:มการชําระเงินที่เว็บไซต:ดังกล,าว โดยเข�าไปที่
หัวข�อย,อย “ค�นหาแบบฟอร2มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล�วสามารถสั่งพิมพ:ใหม,ได� 

ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินคIาธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย2สอบ ตั้งแตIวันที่ 
๑๔ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผู�สมัครสอบสามารถชําระเงินและเลือกศูนย2สอบได� ๓ ชIองทาง คือ 

(๑) การชําระเงินผ,านเคาน:เตอร: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผู�สมัครสอบนําแบบฟอร:มการชําระเงินตามข�อ ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๓) ไปชําระ

ค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบโดยเลือกศูนย:สอบที่ต�องการและยังมีที่ น่ังสอบเหลืออยู, ท่ี เคาน:เตอร: 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให�เก็บ
หลักฐานการชําระเงินไว�ด�วย ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลในหลักฐานการชําระเงิน 
หากพบว,าไม,ถูกต�องให�รีบติดต,อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่
ชําระเงินแล�ว 

(๒) การชําระเงินผ,านทางระบบอินเทอร:เน็ต ผ,าน KTB NETBANK  
ผู �สมัครสอบซึ ่งมีบ ัญชีเง ินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที ่ได�

ลงทะเบียน (Register) ขอใช�บริการ KTB NETBANK แล�ว สามารถเลือกชําระเงินและเลือกศูนย:สอบที่ต�องการ
และยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู, ผ,านทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” โดยเข�าไปที่หัวข�อย,อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” 
และปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบกําหนดไว� โดยต�องชําระเงินภายในเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ของวันตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให�พิมพ:หน�ายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซต:เก็บไว�เปIนหลักฐานด�วย 

(๓) การชําระเงินผ,านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผู�สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถเลือก

ชําระเงินและเลือกศูนย:สอบท่ีต�องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู, ผ,านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยนําแบบฟอร:มการชําระเงิน ตามข�อ ๔.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ (๓) ไปทํารายการชําระเงินผ,านเคร่ือง ATM 
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชําระค,าบริการ/เติมเงินมือถือ” 
เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก “สํานักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต�องชําระเงินภายใน  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ของวันตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และให�เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว�
เปIนหลักฐานด�วย 
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ทั้งนี้ ค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ประกอบด�วยค,าธรรมเนียมสอบ 
จํานวน ๒๐๐ บาท และค,าธรรมเนียมธนาคารรวมค,าบริการทางอินเทอร:เน็ต คิดสูงสุดไม,เกิน ๓๐ บาท ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู,กับช,องทางการชําระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยคIาธรรมเนียมดังกลIาวจะไมIจIายคืนให�ไมIวIากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ2ตIอเม่ือผู�สมัครได�ชําระคIาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร�อยแล�ว 

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชําระเงินแล�ว ๒ วันทําการ 
หลังจากท่ีได�ชําระเงินค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล�ว ๒ วันทําการ ให�ผู�สมัครสอบ

เข�าไปที่เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” 
หัวข�อย,อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบ 

ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถIาย 
เม่ือป>ดรับสมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปท่ีเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th    

หัวข�อ “การสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย “อัปโหลด (upload) รูปถIาย” 
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ,ายหน�าตรง ไม,สวมหมวก ไม,สวมแว,นตาดํา 
ถ,ายไว�ไม,เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล:เปIน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
ได�ตั้งแต,วันที่ ๑๗ เมษายน ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  

รูปถIายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผIาน
การวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 

กรณีที่ผู�สมัครสอบไมIได�อัปโหลด (upload) รูปถIาย จะไมIสามารถพิมพ2บัตรประจําตัวสอบได� 

ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบรายช่ือผู�สมัครสอบ  
เม่ือสํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปที่เว็บไซต: 

http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ“การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย 
“ค�นหารายชื่อผู�สมัครสอบ”  

กรณีผู�สมัครสอบท่ีดําเนินการสมัครสอบและชําระเงินค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในวัน เวลาที่กําหนด แต,ไม,มีชื่อในประกาศสํานักงาน ก.พ. ผู�สมัครสอบจะต�องนําหลักฐานการชําระ
ค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ไปยื่นต,อเจ�าหน�าที่ภายในวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ ซ่ึงหากตรวจสอบความถูกต�องแล�ว จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบเพิ่มเติมต,อไป 

ขั้นตอนที่ ๖ พิมพ2บัตรประจําตัวสอบ  
เม่ือสํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปที่

เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” 
หัวข�อย,อย “ค�นหาสถานที่สอบและพิมพ2บัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
เพื่อพิมพ:บัตรประจําตัวสอบพร�อมลงลายมือชื่อ  
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ทั้งน้ี บัตรประจําตัวสอบถือเปYนเอกสารสําคัญที่ต�องนําไปแสดงตนเพ่ือใช�ในการเข�า
ห�องสอบ หากไมIมีบัตรประจําตัวสอบจะไมIได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ และแม�วIามีบัตรประจําตัวสอบ แตIหาก
รูปถIายที่ปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบไมIเปYนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในขั้นตอนที่ ๔ ให�ถือเปYนความบกพรIอง
ของผู�สมัครสอบ และจะไมIได�รับอนุญาตให�เข�าสอบเชIนเดียวกัน  

๔.๒ ผู�สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร,างกาย  ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย:   
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ:ความพิการ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ.  
จะพยายามจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกให�ในวันสอบ ตามท่ีผู�สมัครสอบแจ�งไว�ในใบสมัคร และตามที่สํานักงาน ก.พ. 
เห็นสมควร 

สําหรับผู�สมัครสอบท่ีมีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย: ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ:ความพิการ ข�อ ๔ (๑) 
หากประสงค:จะสอบโดยใช�คอมพิวเตอร:สําหรับคนพิการให�ระบุในใบสมัครสอบด�วย สํานักงาน ก.พ. จะจัด
ให�บริการเฉพาะท่ีศูนย:สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดเท,านั้น  

๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
๕.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู�สมัครสอบจะสมัครสอบผ,านทางอินเทอร:เน็ตได�เพียงคร้ังเดียวเท,านั้น 
๕.๒ ผู�สมัครสอบเลือกสมัครสอบได�เพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย:สอบ

ได�เพียง ๑ ศูนย:สอบ เม่ือเลือกแล�วจะเปลี่ยนแปลงแก�ไขไม,ได� 
๕.๓ ผู�สมัครสอบที่สอบผIานการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 

ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล�ว จะไมIสามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ํากวIาได� ท้ังน้ี 
ผู�สมัครสอบสามารถตรวจสอบข�อมูลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได�ทาง
เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “ตรวจสอบข�อมูลผู�สอบผIานการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป” 

๕.๔ การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เปIนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
๕.๕ การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว,าผู�สมัครสอบเปIนผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง

ความถูกต�องของข�อมูลดังกล,าวตามพระราชบัญญัติว,าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส: พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก�ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเปIนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ�งความเท็จ
ต,อเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

๕.๖ ผู �สมัครสอบต�องรับผิดชอบในกา รรับ รองตนเองว,า เปIนผู �สํา เ ร ็จการศึกษา       
หรือผู�ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต�องกรอกรายละเอียดต,าง ๆ ให�ถูกต�อง ครบถ�วน 
ตรงตามความเปIนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะถือว,าผู�สมัครสอบ 
เปIนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต,ต�น  
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๖. การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
๖.๑ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต:  

http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย 
“ประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ” และ 

๖.๒ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพื่อวัดความรู�
ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย “ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค�นหาสถานที่สอบและพิมพ2บัตรประจําตัวสอบ” 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
๗.๑ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) โดยวิธี 

การสอบข�อเขียน ดังต,อไปน้ี 
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  เปIนการสอบเพื่อวัดความสามารถ 

(ก) ด�านการคิดคํานวณ 
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต:ใช�ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร:เบื้องต�น 

การวิเคราะห:หาความสัมพันธ:ของจํานวนหรือปริมาณ การแก�ปLญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห:ข�อมูล
เชิงปริมาณต,าง ๆ และ 

(ข) ด�านเหตุผล 
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ:เชื่อมโยงของคํา ข�อความ 

หรือรูปภาพ การหาข�อยุติหรือข�อสรุปอย,างสมเหตุสมผลจากข�อความ สัญลักษณ: รูปภาพ สถานการณ: หรือ
แบบจําลองต,าง ๆ 

(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เปIนการสอบเพื่อวัดความสามารถ 
(ก) ด�านความเข�าใจภาษา 

โดยทดสอบความสามารถในการอ,านและการทําความเข�าใจกับบทความ หรือ
ข�อความท่ีกําหนดให� แล�วตอบคําถามที่ตามมาในแต,ละบทความ หรือข�อความ รวมทั้งการสรุปความ
และตีความ และ  

(ข) ด�านการใช�ภาษา 
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช�คําหรือกลุ,มคํา การเขียนประโยคได�ถูกต�อง

ตามหลักภาษาและการเรียงข�อความ    
๗.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข�อเขียน เปIนการสอบ

เพื่อวัดความสามารถด�านการพูด เขียน อ,านและฟLงภาษาอังกฤษ และความเข�าใจสาระสําคัญของข�อความ
ในระดับเบื้องต�น 

 
 



๘ 
 

๘. เกณฑ2การสอบผIานการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป  
๘.๑ ผู� ที่จะถือว,า เปIนผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่ว ไป ต�องเปIนผู�สอบ

วิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ได�คะแนนรวมกันไม,ต่ํากว,าร�อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ได�คะแนนไม,ต่ํากว,าร�อยละ ๕๐ 

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ต�องเปIนผู�สอบ
วิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ได�คะแนนรวมกันไม,ต่ํากว,าร�อยละ ๖๕ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
ได�คะแนนไม,ต่ํากว,าร�อยละ ๕๐  

๘.๒ ผู�สมัครสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม,รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม,หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบ และได�คะแนนไม,น�อยกว,าร�อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไข
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข ๓  สามารถส,งสําเนาหลักฐานดังกล,าว พร�อมรับรองสําเนา
ถูกต�อง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส,งทางไปรษณีย:ไปยัง
ศูนย:สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท: ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได� ในระหวIางวันที่ ๒๓ เมษายน – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทIานั้น โดย
วงเล็บท่ีมุมซองด�านขวาล,างว,า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) เพื่อให�สํานักงาน ก.พ. 
ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
หากสอบผ,านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีที่ทําการไปรษณีย:ต�นทาง
ประทับตรารับเอกสารเปIนสําคัญ 

๙. การพิมพ2หนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.  
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  

๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th  
ผู�สอบผ,านสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ

สํานักงาน ก.พ. ได�ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข�อ “พิมพ:หนังสือ
รับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
พร�อม password เพื่อยืนยันสถานะผู�สอบผ,านได�ตั้งแต,วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เปIนต�นไป 

๑๐. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.  
ไปใช�ในการสอบแขIงขันเพ่ือบรรจุและแตIงตั้งบุคคลเข�ารับราชการของสIวนราชการตIาง ๆ   

๑๐.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
สามารถใช�ได�ตลอดไป เว�นแต, ก.พ. จะกําหนดเปIนอย,างอ่ืน 

๑๐.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว,าสามารถนําไปใช�ในการสอบแข,งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว,าได� 

 
 



๙ 
 

๑๐.๓ ผลการสอบถือเปIนโมฆะ เม่ือ 
(๑) เลขประจําตัวประชาชนของผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปไม,ตรงกับ

เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง 
(๒) ผู�สอบผ,านไม,สําเร็จการศึกษาภายในป การศึกษา ๒๕๖๒   

๑๐.๔ ผู�สอบผ,านสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ตามข�อ ๙ ไปใช�กับส,วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข,งขันเพื่อบรรจุและแต,งตั้งบุคคล
เข�ารับราชการได� โดยต�องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส,วนราชการนั้นในคร้ังนั้นด�วย 

๑๑. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป  
๑๑.๑ ผู�สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได�ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th 

หัวข�อ “การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป  ๒๕๖๒” หัวข�อย,อย “ดูผลคะแนนสอบ” 
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร�อม password เพื่อยืนยันสถานะผู�สมัครสอบ 

๑๑.๒ การประกาศรายชื่อผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ให�ถือเปIนที่สุด ผู�สอบไม,มีสิทธิขอให�ทบทวนแต,ประการใด กรณีท่ีมีข�อสงสัยเก่ียวกับผลการสอบ สามารถ 
ติดต,อสอบถามได�ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู�สอบผ,านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
 

  
     
 

                                    (ลงชื่อ) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พัชรภากร  เทวกุล 

 

(หม,อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สําเนาถูกต�อง 
 

ปรียานุช  เรืองแจ,ม 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ,ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


