
 

คู�มือแนะนํา 
การสมัครสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปประจําป� 2557 

เพื่อประโยชน$ของท�าน 
๏โปรดอ�านคู�มือแนะนําการสมคัรสอบโดยละเอียด 

๏ปฏิบติัตามท่ีได�แนะนําไว�ทุกข้ันตอน 

 
ผู�ที่มีหนงัสือรับรองการสอบผ�านภาค ก. ของ ก.พ. แบบเดิมอยู�แล�ว ยังคงใช�ได�ต�อไป  

ไม�ต�องสมคัรสอบในคร้ังนี้อีก 
 

 

 

 

 

คะแนนสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ไม�ได�นํามารวมกับคะแนนในการสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง และความเหมาะสมกับตําแหน�งของส�วนราชการต�าง ๆ  ดังน้ัน ผู�ท่ีมีหนังสือ

รับรองการสอบผ�านภาค ก. แล�ว  จึงไม�ต�องสมคัรใหม�เพื่อสอบให�ได�คะแนนท่ีสูงข้ึน 

 
การสมคัรสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ประจําป� 2557 

ผู�สมคัรสอบต�องเป3นผู�ที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2557               
ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท 

สําหรับผู
ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม%สามารถสมคัรสอบได
 
 

 
ผู�สมคัรสอบสามารถสมัครได�เพียงคร้ังเดียว เลือกได�เพยีง 1 ระดับ และ 1 ศนูย$สอบเท�านั้น 

เมื่อสมคัรแล�วไม�สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก�ไขได� 
 



ขัน้ตอนการสมคัรสอบ 
 
ขั้นตอนที่ 1                     ขั้นตอนที่ 2                      ขั้นตอนที่ 3                     ขั้นตอนที่ 4  

 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1  สมัครสอบและพิมพ$แบบฟอร$มการชําระเงิน ต้ังแต�วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557  
     1. เข�าเว็บไซต/ http://job3.ocsc.go.th หัวข�อ “สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 

2557” หัวข�อย�อยด�านซ�าย “สมัครสอบ”  
     2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร/มการสมัครสอบให�ครบถ�วน ถูกต�องตามความเป>นจริง แล�วคลิก บันทึกข�อมูล  
     3. จะปรากฏรายละเอียดข�อมูล เลขประจําตัวประชาชน  ช่ือ – นามสกุล วุฒิที่ใช�ในการสมัครสอบ หน�วยท่ี

สมัครสอบ ให�ตรวจสอบความถูกต�องให�เรียบร�อยก�อน  
        3.1  หากต�องการแก�ไขข�อมูล ให�กด แก�ไข จะกลับไปท่ีหน�ากรอกใบสมัคร เพื่อให�ท�านแก�ไขข�อมูลอีกครั้ง 
        3.2  หากตรวจสอบแล�วว�าถูกต�อง คลิกยืนยัน  ซึ่งในข้ันตอนนี้ เม่ือยืนยันการสมัครแล�ว จะไม�สามารถ

แก�ไขเลขประจําตัวประชาชน และหน�วยที่สมัครสอบได� 
 4. ระบบจะให�ท�านพิมพ/แบบฟอร/มการชําระเงิน (ซ่ึงแบบฟอร/มการชําระเงินจะมี 2 แผ�น) เพื่อนําไปชําระเงิน

ต�อไป หรือหากไม�มีเคร่ืองพิมพ/ในขณะน้ัน ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ก็ได�  
 

 

 ข�อควรระวัง  เลขประจําตัวประชาชน หากไม�ตรงตามบัตรประจําตัวประชาชน จะไม�สามารถเข�าสอบได� 

และท่ีอยู�ต�องกรอกให�ละเอียด เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ. จะส�งหนังสือรับรองการสอบผ�านการ
วัดความรู�ความสามารถทั่วไป ให�ตามที่อยู�ที่แจ�งไว�ในใบสมัคร 

   
 

ขั้นตอนที่ 2  ชําระเงินและเลือกศูนย$สอบที่ธนาคาร ตั้งแต�วันท่ี 4 – 25 มีนาคม 2557  
     ให�ผู�สมัครสอบ กรอกรหัสศูนย$สอบและช่ือศูนย$สอบ ท่ีต�องการซึ่งยังมีท่ีน่ังสอบเหลืออยู�ในแบบฟอร/มการชําระเงิน 
แล�วนําไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน$เตอร$ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อชําระเงินแล�วให�ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินที่ทางธนาคารให�มา ดังน้ี 
 - เพื่อชําระ :  9267  สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  

    - ช่ือลูกค�า :  ต�องตรงกับช่ือผู�สมัครสอบ  
    - เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อ�างอิง 1 :  ตรงกับ Ref No1.  
    - เลขที่อ�างอิง 2 / 3 :  ต�องตรงกับหมายเลขประจําตัวประชาชน / ต�องตรงกับศูนย$สอบที่เลือก  
 

สมัครสอบ และพิมพ/
แบบฟอร/มการชําระเงิน 

4 – 24 มี.ค. 2557 

ชําระเงินและ 
เลือกศูนย/สอบท่ีธนาคาร 

4 – 25 มี.ค. 2557 

หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการ 
ให�ตรวจสอบข�อมูลศูนย/สอบท่ี
ปุSม “ตรวจสอบสถานะการ

สมัครสอบ” 

 

ค�นหาสถานท่ีสอบและ
พิมพ$บัตรประจําตัวสอบ 

ต้ังแต� 16 พ.ค. 2557 
เป>นต�นไป 
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 หากไม�ถูกต�องโปรดแจ�งให�ธนาคารแก�ไขทันที (หากแก�ไขภายหลัง อาจจะไม�ได�ศูนย/สอบตามที่ต�องการ กรณีท่ี
ธนาคารดําเนินการถูกต�องแล�ว ไม�สามารถแก�ไขได�)   ในข้ันตอนนี้  เมื่อชําระเงินค%าธรรมเนียมการสมัครสอบแล
ว 

จะไม%สามารถแก
ไขศูนย4สอบได
 
 กรณีที่ศูนย/สอบที่ต�องการจะเลือกท่ีน่ังสอบเต็ม ให�ผู�สมัครสอบเลือกศูนย/สอบอ่ืนท่ียังมีที่น่ังสอบเหลืออยู�         
ที่เคาน/เตอร/ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 

ขั้นตอน 3  ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ  ต้ังแต�วันที่ 6 – 28 มีนาคม 2557 

     หลังจากชําระเงินค�าธรรมเนียมการสมัครสอบแล�ว 2 วันทําการ ให�ผู�สมัครสอบดําเนินการ ดังน้ี 
    1. ให�เข�าเว็บไซต/ที่หัวข�อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2557” หัวข�อย�อยซ�ายมือ 

“ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”  
    2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรท่ีเห็นบนหน�าเว็บ คลิกค�นหา 
    3. จะปรากฏ ช่ือ นามสกุล หน�วยที่สมัครสอบ ศูนย/สอบ และมีเครื่องหมาย �หน�าหัวข�อท่ีท�านดําเนินการแล�ว 

หรือมีเครื่องหมาย × หน�าหัวข�อท่ีท�านยังไม�ดําเนินการ  การสมัครสอบจะสมบูรณ/เม่ือมีเครื่องหมาย �        

ทุกหัวข�อ 
 

ขั้นตอนที่ 4  ค�นหาสถานที่สอบ และพิมพ$บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต�วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เป3นต�น 

 1. ให�เข�าเว็บไซต/ที่หัวข�อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2557” หัวข�อย�อยซ�ายมือ 
“ค�นหาสถานที่สอบและพิมพ$บัตรประจําตัวสอบ”  

    2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรท่ีเห็นบนหน�าเว็บ คลิกค�นหา 
    3. จะปรากฏ ช่ือ นามสกุล หน�วยที่สมัครสอบ ศูนย/สอบ คลิกปุNม “พิมพ$บัตรประจําตัวสอบ” 
 4. ให�ปฏิบัติตามคําแนะนําใน หมายเหตุ ในบัตรประจําตัวสอบ ให�ครบถ�วน 
 5. หากระบบข้ึนว�า ไม�พบข�อมูลการสมัครสอบ ให�ตรวจสอบว�ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต�องหรือไม� 

หรือให�คลิกที่หัวข�อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง  

        หากผู�สมัครสอบท�านใดไม�ทราบว�าได�ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล�ว สามารถเข�าไปท่ีเว็บไซต/รับสมัครสอบ หัวข�อย�อย
ซ�ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เมื่อเข�าไปแล�วจะปรากฏข�อมูลการสมัครสอบ 3 ข�อ คือ 
       -  สมัครสอบ 
       -  ชําระเงินค�าสมัคร 
       -  พิมพ/บัตรประจําตัวสอบ 

หากปรากฏเคร่ืองหมาย √√√√  ท้ัง 3 หัวข�อ แสดงว�าท�านได�สมัครสอบครบทุกข้ันตอนแล�ว                                         

        หากหัวข�อใดยังมีเคร่ืองหมาย ×××× ให�ดําเนินการดังนี้ 

หัวข�อสมัครสอบให�คลิก <<<<<<<<คลิกท่ีนี่>>>>>>>> เพื่อสมัครสอบใหม� 
หัวข�อชําระเงิน ให�คลิกท่ี แบบฟอร$มการชําระเงิน เพื่อพิมพ/แบบฟอร/มนําไปชําระเงินต�อไป 

หัวข�อพิมพ/บัตรประจําตัวสอบ ให�คลิก <<<<<<<<คลิกท่ีน่ี>>>>>>>> เพื่อพิมพ/บัตรประจําตัวสอบ 
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ปOญหาท่ีพบบ�อย 
 

ข�อ 1 ถาม   คุณสมบัติของผู�ประสงค/จะสมัครสอบมีอะไรบ�าง 

 ตอบ  เป>นผู�ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปZการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และอายุไม�ตํ่ากว�า 18 ปZ นับถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 

 

ข�อ 2  ถาม   จะสมัครได�คนละก่ีระดับ ก่ีศูนย/สอบ 

     ตอบ  สมัครได�คนละ 1 ระดับ 1 ศูนย/สอบ เท�าน้ัน 
 

ข�อ 3  ถาม  ไม�สามารถเข�าเว็บไซต/ได� จะทําอย�างไร 

 ตอบ  ในช�วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู�เข�ามาสมัครสอบเป>นจํานวนมาก ซึ่งผู�ที่ใช�อินเทอร/เน็ตที่มี

ความเร็วสูงจะได�เปรียบผู�ท่ีใช�อินเทอร/เน็ตท่ีมีความเร็วตํ่า ดังน้ันหากเป>นไปได�ให�หลีกเล่ียงการสมัคร
ในช�วงเวลาดังกล�าว 

 

ข�อ 4  ถาม  กรอกใบสมัคร คลิกส�งใบสมัครแล�ว ไม�สามารถพิมพ/แบบฟอร/มการชําระเงินได� จะทําอย�างไร 

 ตอบ  หากระบบไม�ข้ึนให�ท�านพิมพ/แบบฟอร/มการชําระเงิน แสดงว�าท�านอาจจะสมัครไม�ได� ให�ท�าน

ตรวจสอบโดยเข�าไปที่หัวข�อย�อยซ�ายมือ ตรวจสอบสถานะของผู�สมัครสอบ  
 

ข�อ 5  ถาม  หากกรอกเลขประจําตัวประชาชนผิด และยืนยันการสมัครไปแล�วจะทําอย�างไร   

 ตอบ  ให�กรอกใบสมัครสอบใหม�โดยใช�เลขประจําตัวประชาชนท่ีถูกต�อง  ในกรณีที่มีการกรอกเลข

ประจําตัวประชาชนผิด จะไม�สามารถแก�ไขได�ไม�ว�ากรณีใด ๆ  ดังน้ัน ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบให�
ถูกต�องก�อนกดปุSมส�งและยืนยันใบสมัคร  

                                                                         

ข�อ 6  ถาม  ถ�าสมัครไปแล�วต�องการ แก�ไขระดับหรือศูนย$สอบ ที่สมัครสอบแล�วได�หรือไม�   

 ตอบ  ไม�ได�  ทั้งน้ีเป>นไปตามเง่ือนการสมัครสอบ ในประกาศรับสมัครข�อ 5.2 ซ่ึงได�ระบุไว�ว�า ผู�สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบได�เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย/สอบได�เพียง 1 แห�ง เมื่อเลือกแล�วจะ
เปล่ียนแปลงแก�ไขไม�ได� ดังน้ัน ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบให�ถูกต�องเรียบร�อยก�อนจะกดปุSมส�งและยืนยัน
ใบสมัคร 

  

ข�อ 7  ถาม  สมัครสอบแล�ว ชําระเงินค�าธรรมเนียมการสอบแล�ว จําเป>นต�องตรวจสอบสถานการณ/สมัครสอบ 

หรือไม� 

   ตอบ  จําเป>นอย�างย่ิง เน่ืองจากมีผลต�อสิทธิในการสมัครสอบของผู�สมัครสอบ 
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ข�อ 8  ถาม  สมัครสอบแล�ว ชําระเงินค�าธรรมเนียมการสอบแล�ว ไม�สามารถพิมพ/บัตรประจําตัวสอบได� ระบบข้ึน 

“ไม�พบข�อมูลการสมัครสอบ” หรือ “ไม�พบข�อมูลการชําระเงิน” จะทําอย�างไร 

        ตอบ  ตรวจดูว�าถึงกําหนดวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 แล�วหรือไม�  ถ�าถึงกําหนดแล�ว ให�ตรวจสอบ

สถานะการสมัครสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 

ข�อ 9  ถาม  หากกรอก ช่ือ - นามสกุล หรือข�อมูลอ่ืน ๆ ผิด เช�น วัน เดือน ปZเกิด  สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา 

คะแนนเฉล่ียสะสม ท่ีอยู�จะแก�ไขอย�างไร 

 ตอบ  ผู�ท่ีกรอกช่ือ – นามสกุล หรือข�อมูลอ่ืน ๆ ในใบสมัครผิดพลาด ไม�สามารถแก�ไขได�  โดยในการเข�าสอบ 

สํานักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจําตัวประชาชนท้ัง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป>นหลัก และเมื่อท�าน
สอบผ�านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไปแล�ว ท�านสามารถย่ืนหลักฐานเพื่อขอแก�ไขไปยังสํานักงาน 
ก.พ. ได� 

  

ข�อ 10  ถาม  หากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล หลังจากที่ได�สมัครสอบไปแล�ว จะย่ืนคําร�องขอแก�ไขได�หรือไม� 

  ตอบ  ไม�ต�องย่ืนคําร�องขอแก�ไข  แต�ในวันสอบข�อเขียน จะต�องนําหลักฐานพร�อมสําเนาการเปล่ียน         

 คํานําหน�านาม ช่ือ หรือนามสกุล มาแสดงพร�อมบัตรหรือเอกสารการแสดงตนที่กําหนดในระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ 

 

หากมีป_ญหาเก่ียวกับระบบการสมัครสอบ สามารถตดิต�อได�ท่ี Call Center โทร. 0 2635 3392-5  
       ในวันจันทร$-ศุกร$ เวลา 8.30-16.30 น. 
 

 หากมีข�อสงสยัเกีย่วกับการสอบของ ก.พ. สามารถตดิต�อได�ที ่โทร. 0 2547 1329  หรือ        
       0 2547 1116  ในวันจันทร$-ศุกร$ เวลา 8.30-16.30 น. 
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