
 

 

 
 
 
 

ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
---------------------------------- 

 ด้วย กรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ตําแหน่งที่จะบรรจแุละแต่งตั้ง และเงนิเดอืนที่จะได้รบั 
  1.1 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงนิและบญัชปีฏบิตัิงาน 
  1.2  อัตราเงนิเดือน 
   (1) 7,010 – 7,230 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรอื 
   (2) 7,670 – 7,910 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนด
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
  1.3  จํานวนอตัราว่างทีบ่รรจุและแต่งตั้งไดใ้นครั้งแรก  30  อัตรา 
  1.4  ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ด้านการปฏิบัติการ 
    (1.1) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบญัชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
    (1.2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ  เพื่อใช้ประกอบในการทาํ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
    (1.3) ตรวจสอบและดูความถกูต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
    (1.4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือ
ประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทํางานของหน่วยงาน 
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   (2) ด้านการบริการ 
    (2.1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่      
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผูท้ี่สนใจ 
    (2.2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กบัหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

 2. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่ ของผู้มีสทิธสิมัครสอบ 
  2.1 คณุสมบตัทิั่วไป 
   ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิด  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
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    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
    สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
17 มีนาคม 2538 
  2.2 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 
  2.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลกัสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กําหนด ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการตลาด หรือ 
  2.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กําหนด ในสาขาวิชาการบัญชี  
หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรอืสาขาวิชาการตลาด และ 
  2.2.3 เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ
คุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ 

 3. วิธีการรบัสมัครสอบ 
  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2554  
ตลอด  24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th หัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขัน” 
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาดเอ 4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น 
   ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผูส้มัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมลูใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลู
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  3.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา      
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 4 – 27 กรกฎาคม 2554 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครจะมผีลสมบูรณ์     
เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ  
จํานวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนยีม
ในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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  3.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วสามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ ได้ต้ังแต่           
วันที่ 11 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th เมื่อได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว  
ให้พิมพ์ ใบสมคัรลงในกระดาษเอ 4 

 4. เงื่อนไขการรบัสมัคร 
  4.1  ผู้สมัครสอบ  จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ      
ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มอีํานาจอนุมัติ ภายใน       
วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตรของสถาบันใด จะต้องถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  4.2 ผูส้มัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.              
ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันกับที่ใช้สมัครสอบโดยได้รับการขึ้นทะเบียนผูส้อบผ่านภาค ก. ภายใน             
วันปิดรับสมัครสอบ 
  4.3  ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมคัรสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 
  4.4  ผูส้มคัรสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรอืตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน คณุวุฒิ ซึ่งผูส้มัคร
นํามายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 5. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบเกีย่วกบัการ
สอบแข่งขนั 
  กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขนั ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ กระดานประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 กรมการปกครอง 
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th 
หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขัน ” 

 6. หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  แบ่งหลักสูตรการสอบ  ออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
  6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
   ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ดังต่อไปน้ี  
   6.1.1 ความรู้เกี่ยวกบัการปฏบิตัิราชการ (80 คะแนน) 
    (1) โครงสร้าง อํานาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
    (2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
    (3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
    (4)  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    (5)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 
    (6)  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
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    (7)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
   6.1.2 ความรู้เกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ในตําแหน่ง  (120 คะแนน) 
    (1)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (2)  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
    (3)  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (4)  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2549 
    (5)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2552 
    (6)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2552 
    (7)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 
    (8)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2553 
    (9)  ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําส่งคลัง พ.ศ.2551  
    (10)  ระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอและ
กิ่งอําเภอ พ.ศ.2520 
  6.2  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (ภาค ค.) คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
   ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อ
พิจารณาสมรรถนะที่จําเป็น (การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง  ชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม) และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ ์ความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ บุคลกิภาพ รวมถึงความรู้ที่เปน็ประโยชน์และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

 7. หลกัฐานทีต่้องยื่นสาํหรบัการสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
  7.1 ใบสมคัรที่พมิพ์จากอินเตอร์เนต็ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  7.2 สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (26 กรกฎาคม 2554) ทั้งนี้ กรณีที่ไมส่ามารถนํา
ประกาศนียบัตรมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมคัรมายื่นแทน 
  7.3 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาํเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  7.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
หรือสําเนาประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เฉพาะ ในระดับคุณวุฒิตามท่ีรับ
สมัคร จํานวน 1 ชุด 
  7.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. 
กําหนด 
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  7.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล สําเนาใบสําคัญการสมรส (ในกรณีช่ือ-
นามสกุล ในการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละจํานวน 1 ฉบับ 
  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

 8. เกณฑ์การตดัสิน 
  ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผูท้ี่สอบได้คะแนนในแตล่ะภาคตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 60 

 9. การขึ้นบญัชผีูส้อบแข่งขนัได ้
  การขึ้นบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) สูงสุดลงมาตามลําดับ 
กรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผูท้ี่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าอยู่ในลําดับที่สงูกว่า หากได้คะแนน ภาค 
ค. เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก 

 10. การบรรจแุละแต่งตั้ง 
  10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามลําดับที่ในบัญชีผูส้อบแข่งขันได้เมื่อ
มีอัตราว่าง  โดยได้รับอัตราเงนิเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปน็คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1. 
  10.2 กรมการปกครอง  ไม่รบัโอนผูส้อบแข่งขนัได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนกังานของรฐัทกุ
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 11. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึน้บญัชีเปน็ผูส้อบแขง่ขันได้ในตาํแหน่งอื่น 
  กรณีที่ส่วนราชการมีตําแหน่งว่าง ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการ
บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมคีวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
กับตําแหน่ง ที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแขง่ขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นนี้ 
ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  24    มถิุนายน พ.ศ. 2554 
  
 
 

                          (นายมงคล  สรุะสัจจะ) 
   อธิบดีกรมการปกครอง 
 


