
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) 

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

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)  ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑7 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕6 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  1.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                  
  1.3 ต าแหน่งเจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน                          
  1.4 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า)    
  1.5 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา) 

     อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555     

  ๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก  
  2.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จ านวน  13 ต าแหน่ง 
  2.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน  24 ต าแหน่ง 
  2.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   จ านวน  13 ต าแหน่ง 
  2.4 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า)  จ านวน    3 ต าแหน่ง 
  2.5 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา)  จ านวน    6 ต าแหน่ง 
 ๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมเอกสำรแนบท้ำย 
          3.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน              (เอกสารหมายเลข 1) 
         3.2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2)  
          3.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                (เอกสารหมายเลข 3) 
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          3.4  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)   (เอกสารหมายเลข 4) 
          3.5  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)    (เอกสารหมายเลข 5) 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
       ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
        (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
       (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต      
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
       (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
       (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 
       (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น  
 
       (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 



3 
 

  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

  ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามเอกสารแนบท้าย 
4.2.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                    (เอกสารหมายเลข 1) 
4.2.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน      (เอกสารหมายเลข 2) 
4.2.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                      (เอกสารหมายเลข 3) 
4.2.4 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)        (เอกสารหมายเลข 4) 
4.2.5 ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)         (เอกสารหมายเลข 5) 

    ๕. กำรรับสมัครสอบ 
  ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหำคม 
๒๕๕8  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

             (๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com หัวข้อ“ใบสมัครออนไลน์” 
       (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด 
       (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  ๕.๒ การช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
     ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 สิงหำคม ๒๕๕8  ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำรและ
ให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

              ทั้งนี้  กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

https://moph.job.thai.com/
http://job.moph.go.th/
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     ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 43๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 4๐๐ บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
   ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๕.๔  ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะก ำหนด
เลขประจ ำตัวสอบ ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ และให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจ ำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหำคม 2558 ที่เว็บไซต์ https://moph.job.thai.com 
ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ ำตัวสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  
  5.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 ๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
      ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 สิงหำคม 2558  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
      ๖.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. 
2551  
      ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
      ๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบ 
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      6.4 ผู้สมัครสอบที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปให้ระบุไว้ในใบสมัครสอบ 
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   กรณีท่ีผู้สมัครสอบไม่มี ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ผ ล ก า ร ส อบ ผ่ า น ก า ร วั ด ค ว า ม รู้
ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. 
ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการต่างๆ  ที่เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.
พิเศษ)  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

   6.5 ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบได้เพียง  1 ต าแหน่งและ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น  ตาม
เอกสารหมายเลข 6 

 ๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 

      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 15 กันยำยน ๒๕๕8 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com 
หัวข้อ“กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ” 

 ๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการสอบสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  และการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี้ 

  ๘.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

๘.๒ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จ าเป็นของต าแหน่ง 
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  ทั้งนี้  จะทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน  และเม่ือสอบ
ผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้วจะต้องสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงข้ึนไปก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 ๙. หลักฐำนที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

     ๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

  ๙.๒ ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 24 สิงหำคม 2558   

  กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
  ๙.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๔ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - ชื่อสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๕ ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  จ านวน ๑ ฉบับ   
  ๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
       - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
       - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 
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 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

      ๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดย

เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบ
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

        การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

  ๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
            12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 
  12.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็น

ข้าราชการ  หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม
และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกำรณ์
ในท ำนองเดียวกันนี้  โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทรำบด้วย 

            ประกาศ  ณ  วันที่  21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

              1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 
     (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
     (3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

              2. ด้ำนกำรบริกำร 

    (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
    (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 

 

(เอกสารหมายเลข 1) 



2 

 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 

3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

              1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     (1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
     (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 
     (3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
     (4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

              2. ด้ำนกำรบริกำร 

     (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
     (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

 

 

 

(เอกสารหมายเลข 2) 



2 

 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 

2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ

รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานพัสดุ  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

              1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     (1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง      
การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การใช้งาน  
      (2) ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
      (3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
      (4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 
      (5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้เป็นระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      (6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส   ตรวจสอบได้ 

              2. ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
    (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
 

 

(เอกสารหมายเลข 3) 



2 

 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2549  

3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน (ด้ำนไฟฟ้ำ) 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

              1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

       (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ อุปกรณต์่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการ
ใช้งาน 
     (2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 

              2. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดท าข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     (2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   

 

 

 

 

 
 

 

(เอกสารหมายเลข 4) 
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หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เฉพาะด้านไฟฟ้าก าลัง 
-เครื่องกลไฟฟ้า 
-การติดตั้ง 
-ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
-ระบบแสงสว่าง 

2. ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

3. ความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

  

ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน (ด้ำนโยธำ) 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

              1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจั กร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการ
ใช้งาน 
     (2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 

              2. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดท าข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     (2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง   
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หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพ้ืนฐาน 
2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม  หรือตรวจการจ้าง 
3. ความรู้เกี่ยวกับงานช่างส ารวจ  งานช่างรังวัด  งานเขียนแบบ  งานออกแบบ 

งานช่างก่อสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ศูนย์สอบจังหวัด 

ส่วนกลาง  นนทบุรี 

เขตสุขภำพ   

1  เชียงใหม่ 

2  พิษณุโลก 

3  นครสวรรค์ 

4  สระบุรี 

5  ราชบุรี 

6  ชลบุร ี

7  ขอนแก่น 

8  อุดรธานี 

9  นครราชสีมา 

10  อุบลราชธานี 

11  สุราษฎร์ธานี 

12  สงขลา 
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