สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพื่อให้กระบวนการ
สรรหาเป็ น ไปในเชิ ง รุ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง การให้ โ อกาสแก่ ผู้ ที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ และการรณรงค์ ให้คนเก่ งและคนดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ มีโอกาสสมั ครสอบ
แข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการขึ้ น ใหม่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒. ให้ ส่ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการสรรหาเชิงรุ ก โดยกํ า หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
หาจุดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพื่อจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าว
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๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าที่ประเมินผลการสรรหาในภาพรวม
๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ที่ออกให้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้
๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
๖. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล
หรือจนกว่าจะมีการขึ้นบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือนี้
๘. กรณี ใดที่ ไม่ อาจดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการสอบแข่ งขั น
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น นี้ การดํ า เนิ น การในกรณี นั้ น
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑-๔๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
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(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)

๓
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตร วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
(๗) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
๒.๑๐ ให้ เ ลขาธิ การ ก.พ. ประกาศรั บ สมั ครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งประกาศการขยายเวลาการรั บ สมั ค รสอบดั ง กล่ า ว ก่ อ นวั น ปิ ด
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย
๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่
เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในการสอบใหม่นั้น
๒.๑๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามระดับการศึกษาที่จัดสอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ส อบผ่ า น เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการสอบแข่ ง ขั น และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการ
ตามหลักเกณฑ์นี้
๓. ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลความจํ าเป็ น ก.พ. อาจอนุ มัติ ให้ ส่ วนราชการใดเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งว่างที่ ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และจัดสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย

๔
๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น
๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕ ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓ ที่ตรงกั บระดับ การศึกษาที่ส่ว นราชการนั้นจั ดสอบ ได้ รับ ยกเว้น ไม่ต้ องสอบเพื่ อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปให้แก่ผู้สอบผ่าน
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น ในการสอบครั้งนั้น ในส่วนราชการ
นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ที่
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓ ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบ
ครั้งนี้
๔. การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และเพื่ อ วั ด ความ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ให้ ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ จั ด ให้ มี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในท้องที่ใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้
๔.๒ ให้ หัว หน้ าส่ วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิน การสอบแข่ งขั นขึ้ นคณะหนึ่ ง
จํานวนไม่น้อยกว่ า ๕ คน ประกอบด้ว ย หั วหน้ าส่ว นราชการหรื อรองหัว หน้า ส่วนราชการ หรื อผู้ได้รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทน ก.พ. ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ และให้
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ จัดทําประกาศรับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ
และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้

๕
๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
(๕) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๗) หลั กสู ต รและวิ ธีการสอบแข่งขั น เกณฑ์การตั ด สิ น การประกาศบั ญ ชี ผู้ ส อบ
แข่งขันได้ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(๘) เงื่อนไข หรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น
(๙) กําหนดวัน เวลาที่ผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันที่ส่วนราชการขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้
๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ทําการของส่วนราชการที่ รับสมั ครสอบ และเผยแพร่บ นเว็บไซต์ ของส่ วนราชการที่รั บสมัครสอบ
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ทั้งนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของ
ส่ว นราชการที่รั บ สมั ครสอบและเผยแพร่ บ นเว็ บไซต์ ของส่ว นราชการที่ รับ สมั ครสอบและเว็ บไซต์ ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย
๔.๖ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๔.๗ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย

๖
๔.๘ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ งที่ จ ะบรรจุ และแต่ งตั้ ง โดยวิ ธี การสั มภาษณ์ ห รื อวิ ธี อื่น
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง จากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
๔.๑๐ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท
ในกรณีที่ส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในคราวเดียวกับ
การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
ให้ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๔.๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘
หรือไม่
หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่
๔.๑๒ เมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น ได้ ดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น เสร็ จ แล้ ว
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(๒) บัญชีกรอกคะแนน
(๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

๗
๔.๑๓ ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น
แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๔. โดยอนุโลม เพื่อให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้
๕. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ฉพาะผู้ ที่ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนดแล้ว
๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่
มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการที่รับสมัครสอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่ทางสื่ออื่นตามความเหมาะสม
๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับที่ที่สอบ
แข่งขันได้
(๒) ระยะเวลาและเงื่อนไขที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ
(๓) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ
๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๕.๖ เมื่อได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น

๘
๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาที่ส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น
การแจ้ งกํ า หนดเวลาให้ มารายงานตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ ว นราชการมีห นั งสื อส่ งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันที่ส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่ส่ง
ในกรณีที่ผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาที่กําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้
๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ที่ส่วนราชการกําหนดได้ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดที่เป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการที่ร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตํ าแหน่ งที่ร้ องขอนั้นอี กไม่ได้จนกว่าจะได้ดํ าเนิ นการบรรจุและแต่งตั้งครบตาม
จํานวนที่ส่วนราชการร้องขอนั้น
ในกรณีที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอื่นที่มีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งก็ได้
๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ที่สอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑ แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไปในครั้ งเดี ยวกัน ให้ ผู้นั้ นสามารถ
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่ าน ให้เลขาธิการ ก.พ. ดํา เนินการตาม
๒.๑๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ สอบเฉพาะวิ ช าภาษาอังกฤษสอบไม่ ผ่า น ผู้ สอบจะมีสิ ทธิ ส มัครสอบเพื่อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๙
ผู้ที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม
ค่าธรรมเนี ยมสอบเฉพาะวิ ชาภาษาอั งกฤษ ให้ ใช้ อัตราเดี ยวกั นกั บค่ าธรรมเนี ยมการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

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

ตารางแนบท้าย

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐)
IELTS (คะแนนเต็ม ๙)
CU TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TU GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น

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

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง

การแกไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อางถึง ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบตั ิ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการสรรหาโดยวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน และสวนราชการบรรจุบุคคลไดตรงตาม
ความตองการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการตามหนังสือที่อางถึง ดังนี้
๑. ยกเลิกความในขอ ๖ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ของหนังสือที่อางถึง
๒. การแกไขเพิ่มเติมนี้ใหมีผลบังคับสําหรับการดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนยสรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

