(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑
----------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบ
ดั ง รายละเอี ย ดต-อไปนี้
๑. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑
๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. เป<ดรับสมัครสอบผู ที่สํา เร็จ การศึก ษา หรือผู ที่กํา ลัง จะสํา เร็จ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย-างอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล-าวขางตน ที่ ก.พ. รับรอง และจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
เมื่อส-วนราชการใดประสงคCจะบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหน-งใดจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส-วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข-งขันเพื่อบรรจุและแต-งตั้งบุคคลเขารับราชการ
และดําเนินการสอบแข-งขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน-งและความเหมาะสมกับตําแหน-ง
ตามหลัก เกณฑC วิ ธีก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในหนังสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวัน ที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อขึ้นบัญชีผูสอบแข-งขันไดสําหรับการบรรจุและแต-งตั้งเขารับราชการในตําแหน-งนั้นต-อไป
ทั้งนี้ จะใหขึ้นบัญชีผูสอบแข-งขันไดเฉพาะผูที่สอบผ-านการสอบแข-งขันฯ ที่ไดยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ-าน
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนด
๒.๒ การดําเนินการสอบ
(๑) สํา นั ก งาน ก.พ. จะดํา เนิ น การสอบเพื่ อวัด ความรู ความสามารถทั่ ว ไป
ในวันอาทิตยCที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผูสมัครสอบจะมีสิทธิ เขาสอบตามวัน เวลา ที่สํา นัก งาน ก.พ.
กําหนด และจะดําเนินการสอบพรอมกันที่ศูนยCสอบ รวม ๑๓ ศูนยCสอบ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระนครศรีอยุ ธ ยา ราชบุ รี ฉะเชิง เทรา ชลบุรี เชียงใหม- พิ ษ ณุโ ลก นครราชสี มา อุด รธานี อุบลราชธานี
ขอนแก-น สุราษฎรCธานี และสงขลา ซึ่งแต-ละศูนยCสอบจะมีจํานวนที่นั่งสอบตามที่กําหนดไวในรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๒ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๒
(๒) กรณี ที่ นั่ ง สอบในศู น ยC ส อบที่ ป ระสงคC จ ะไปสอบนั้ น ครบตามจํ า นวนแลว
ผูสมัครสอบจะตองเลือกศูนยCสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู-จนกว-าที่นั่งสอบของทุกศูนยCสอบครบตามจํานวน
ที่กําหนด ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณCต-อเมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินค-าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
โดยที่ห นัง สือ สํา นัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวัน ที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข-งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ขอ ๕ กําหนดใหสามารถนําหนังสือรับรองผล
การสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว-าไปใชในการสอบแข-งขันในระดับวุฒิ
การศึกษาที่ต่ํากว-าได ดังนั้น ผูที่สอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไปกรณีดังกล-าวไปแลว จึงไม-มีความจําเปHน
ที่จะตองสมัครสอบในครั้งนี้อีก การรับสมัครสอบครั้งนี้จึงเปHนการใหโอกาสกับผูสําเร็จการศึกษา หรือผูที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับต-าง ๆ ที่ยังไม-มีหนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ไดสมัครเปHนลําดับแรก
๓.๑ ผู สมัค รสอบตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไปและไม-มีลัก ษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต-อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม-ต่ํากว-าสิบแปดป
(๓) เปHนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยC
ทรงเปHนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปHนผูดํารงตําแหน-งทางการเมือง
(๒) เปHนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิก ลจริต
หรือจิตฟLMนเฟNอนไม-สมประกอบ หรือเปHนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปHนผูอยู-ในระหว-างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวก-อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปHนผูบกพร-องในศีลธรรมอันดีจนเปHนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปH น กรรมการหรื อ ผู ดํา รงตํา แหน- ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปHนบุคคลลมละลาย
(๗) เปHนผูเคยตองรับโทษจํา คุกโดยคํา พิพ ากษาถึง ที่สุดใหจํา คุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแต-เปHนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓
(๘) เปHนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล-ออกจากรัฐ วิสาหกิจ
หรือหน-วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปH น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก หรื อปลดออก เพราะกระทํา ผิ ด วินั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปHนผูเคยถูกลงโทษไล-ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปHนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหน-วยงานของรัฐ
ผู ที่จ ะเขารับ ราชการเปHน ขาราชการพลเรือ นซึ่ง มีลักษณะตองหามตาม
ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แต-ถาเปHนกรณี
มีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณี
มีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผู นั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน สามปแลว และตองมิใ ชเปHนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต-อหนาที่
กรณี มี ลั ก ษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบได
แต-จะมีสิทธิไดรับบรรจุเปHนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข-งขันไดต-อเมื่อพนจากการเปHนผูดํารงตําแหน-ง
ทางการเมืองแลว
สํา หรับพระภิก ษุหรือสามเณร ทางราชการไม-รับสมัค รสอบ และไม-อาจ
ใหเขาสอบได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝUายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผูสมัครสอบตองเปHนผูสําเร็จการศึกษา หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
๒๕๖๑ ในระดับต-าง ๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข ๑
๔. การรับสมัครสอบ
ผูประสงคCจะสมัครสอบสามารถสมัครไดทางอินเทอรCเน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซตC
http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑” ไม-เวน
วันหยุดราชการ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมั ค รออนไลนE แ ละพิ ม พE แ บบฟอรE ม การชํา ระเงิ น
ตั้งแตIวันที่ ๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
(๑) ผู สมัค รสอบจะตองเขาไปกรอกใบสมัครที่เว็บ ไซตC http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑” หัวขอย-อย “สมัครสอบ” ใหถูกตอง
และครบถวน ซึ่งระบบจะกําหนดแบบฟอรCมการชําระเงินใหโดยอัตโนมัติ

๔
(๒) ใหพิมพCแบบฟอรCมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํา นวน ๒ หนา
หรือหากไม-มีเครื่องพิมพCในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่แบบฟอรCมการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแลวแต-ยังไม-ไดพิมพC
แบบฟอรCมการชําระเงิน ผูสมัครสอบสามารถเขาไปคนหาแบบฟอรCมการชําระเงินที่เว็บไซตCดังกล-าว โดยเขาไปที่
หัวขอย-อย “คนหาแบบฟอรEมการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก แลวสามารถสั่งพิมพCใหม-ได
ขั้นตอนที่ ๒ ชํา ระเงิน คIา ธรรมเนีย มในการสมัครสอบและเลือ กศูนยEส อบ
ตั้งแตIวันที่ ๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินและเลือกศูนยEสอบได ๓ ชIองทาง คือ
(๑) การชําระเงินผ-านเคานCเตอรC ธนาคารกรุงไทย จํา กัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบนํา แบบฟอรCมการชํา ระเงินไปชํา ระเงิน ค-า ธรรมเนีย มในการ
สมัครสอบและเลือกศูนยCสอบที่ตองการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู- ที่เคานCเตอรC ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้
ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว-าไม-ถูกตองใหรีบติดต-อ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชําระเงินแลว
(๒) การชําระเงินผ-านทางระบบอินเทอรCเน็ต ผ-าน KTB NETBANK
ผูสมัครสอบซึ่ง มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไ ด
ลงทะเบี ย น (Register) ขอใชบริ ก าร KTB NETBANK แลว สามารถเลือ กชํา ระเงิ น และเลื อ กศู น ยC ส อบ
ผ- า นทางเว็ บไซตC http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “การสมัครสอบเพื่อ วั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไป
ประจําป ๒๕๖๑” โดยเขาไปที่หัวขอย-อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ร ะบบ
กําหนดไว โดยตองชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และใหพิมพCหนายืนยัน
การชําระเงินจากเว็บไซตCเก็บไวเปHนหลักฐานดวย
(๓) การชําระเงินผ-านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินและเลือกศูนยCสอบผ-านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรCม
การชํา ระเงิน ตามขอ ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทํา รายการชําระเงินผ-านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
จํา กัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชํา ระค-า บริการ/เติม เงิน มือถือ” เลือก
“สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก “สํานักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยตองชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปHนหลักฐานดวย
ทั้ ง นี้ ค- า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ จํ า นวน ๑๓๐ บาท ประกอบดวย
ค- า ธรรมเนี ย มสอบ จํ า นวน ๑๐๐ บาท และค- า ธรรมเนี ย มธนาคาร รวมค- า บริ ก ารทางอิ น เทอรC เ น็ ต
จํานวน ๓๐ บาท โดยคIาธรรมเนียมดังกลIาว จะไมIจIายคืนใหไมIวIากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณEตIอเมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินคIาธรรมเนียม
ในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

๕
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชําระเงินแลว ๒ วันทําการ
หลั ง จากที่ ไ ดชํา ระเงิ น ค- า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบไปแลว ๒ วั น ทํา การ
ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
ประจําป ๒๕๖๑” หัวขอย-อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถIาย
เมื่อป<ดรับสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑” หัวขอย-อย “อัปโหลด (upload) รูปถIาย”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ-ายหนาตรง ไม-สวมหมวก ไม-ส วม
แว-น ตาดํา ถ-า ยไวไม-เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB ประเภทของไฟลC
เปHน .JPG) โดยมีกําหนดการอัปโหลด (upload) รูปถIาย ตามเอกสารหมายเลข ๓
รูปถIายจะปรากฏบนบัตรประจํา ตั วสอบสํ าหรับ ใชแสดงตนในการเขาสอบ
และหนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
กรณีที่รูปถIายไมIถูกตองอาจสIงผลตIอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบ
และหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบ อาจไมIอนุญ าตใหเขาสอบ โดยถือเป\นความบกพรIองของ
ผูสมัครสอบเอง และจะอางวIาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมIได
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบ
เมื่อสํา นักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู สมัค รสอบแลว ใหผู สมัค รสอบเขาไปที่
เว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th หัวขอ“การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑”
หัวขอย-อย “คนหารายชื่อผูสมัครสอบ”
กรณีผูสมัค รสอบที่ดํา เนินการสมัครสอบและชํา ระเงิน ค-า ธรรมเนีย มในการ
สมัครสอบภายในวัน เวลาที่กําหนด แต-ไม-มีชื่อในประกาศสํานักงาน ก.พ. ผูสมัครสอบจะตองนําหลักฐาน
การชําระเงินค-าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ไปยื่นต-อเจาหนาที่ภายใน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งหากตรวจสอบความถูกตองแลว จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพิ่มเติมต-อไป
ขั้นตอนที่ ๖ พิมพEบัตรประจําตัวสอบ
เมื่อสํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแลว ใหผูสมัครสอบ
เขาไปที่เว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑”
หัวขอย-อย “คนหาสถานที่สอบและพิมพEบัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
เพื่อพิมพCบัตรประจําตัวสอบพรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตนในการเขาหองสอบ
กรณีที่ผู สมัครสอบไมIไดอัป โหลด (upload) รูป ถIา ย จะไมIส ามารถพิม พE
บัตรประจําตัวสอบได

๖
๔.๒ ผูสมัครสอบที่ มี ค วามพิ ก ารทางการเห็ น ทางการไดยิ น หรื อ สื่ อ ความหมาย
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร-างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยC
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑCความพิการ และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ.
จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหในวันสอบ ตามที่ผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัคร และตามที่สํานักงาน ก.พ.
เห็นสมควร
สํา หรั บ ผู สมั ค รสอบที่ มี ค วามพิ ก ารทางการเห็ น (ตาบอด) ตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยC ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑC
ความพิการ ขอ ๔ (๑) หากประสงคCจะสอบโดยใชคอมพิวเตอรCสําหรับคนพิการใหระบุในใบสมัครสอบดวย
สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหบริการเฉพาะที่ศูนยCสอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนดเท-านั้น
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผ-านทางอินเทอรCเน็ต ไดเพียง
ครั้งเดียวเท-านั้น
๕.๒ ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนยCสอบ
ไดเพียง ๑ ศูนยCสอบ เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไม-ได
๕.๓ การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เปHนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือว-าผูสมัครสอบเปHนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล-าว ตามพระราชบัญญัติว-าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสC พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปHนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจงความเท็จ
ต-อเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕ ผู สมั ค รสอบตองรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ รองตนเองว- า เปH น ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษา
หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดต-าง ๆ ใหถูกตองครบถวน
ตรงตามความเปHนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะถือว-าผูสมัครสอบ
เปHนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต-ตน
๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซตC
http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑” หัวขอย-อย
“ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ” และ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในวัน ที่ ๘ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ ทางเว็ บ ไซตC http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “ การสอบเพื่ อ วัด ความรู
ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑” หัวขอย-อย “ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “คนหาสถานที่สอบและพิมพEบัตรประจําตัวสอบ”

๗
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๗.๑ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังต-อไปนี้
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เปHนการสอบเพื่อวัด
ความสามารถ
(ก) ดานการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุ ก ตC ใ ชความคิ ด รวบยอด
ทางคณิตศาสตรCเบื้องตน การวิเคราะหCหาความสัมพันธCของจํา นวนหรือปริมาณ การแกปLญหาเชิงปริมาณ
และการวิเคราะหCขอมูลเชิงปริมาณต-าง ๆ และ
(ข) ดานเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธCเชื่อมโยงของคํา
ขอความ หรือรูปภาพ การหาขอยุติหรือขอสรุปอย-างสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณC รูปภาพ สถานการณC
หรือแบบจําลองต-าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เปHนการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ดานความเขาใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ-านและการทําความเขาใจกับบทความ
หรือขอความที่กํา หนดให แลวตอบคํา ถามที่ตามมาในแต-ละบทความ หรือขอความ รวมทั้งการสรุปความ
และตีความ และ
(ข) ดานการใชภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใชคํา หรือ กลุ-ม คํา การเขีย น
ประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
๗.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขีย น
เปHนการสอบเพื่อวัดความสามารถดานการพูด เขียน อ-านและฟLงภาษาอังกฤษ และความเขาใจสาระสําคัญ
ของขอความในระดับเบื้องตน
๘. หลักเกณฑEการสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
๘.๑ ผู ที่จ ะถือว-า เปHนผู สอบผ-า นการวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไป ตองเปHนผู สอบ
วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ไดคะแนนรวมกันไม-ต่ํากว-ารอยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ไดคะแนนไม-ต่ํากว-ารอยละ ๕๐
ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผูสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ตองเปHน
ผู สอบวิ ช าความสามารถทั่ว ไป และวิ ช าภาษาไทย ไดคะแนนรวมกัน ไม- ต่ํ า กว- า รอยละ ๖๕ และสอบวิช า
ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนไม-ต่ํากว-ารอยละ ๕๐

๘
๘.๒ ผูที่สอบผ-านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต-สอบไม-ผ-านวิชาภาษาอังกฤษ
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไดอีก ๑ ครั้ง โดยสํานักงาน ก.พ. จะประกาศ
กําหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิช าภาษาอังกฤษใหทราบในวันประกาศรายชื่อผู สอบผ-า นการวัด ความรู
ความสามารถทั่วไป ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๘.๓ ผูสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม-รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม-หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบ และไดคะแนนไม- ต่ํา กว- า รอยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้ น ๆ ตามรายละเอี ย ดเงื่ อ นไข
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข ๔ สามารถส-ง สํา เนาหลักฐานดัง กล-า ว พรอมรับ รอง
สําเนาถูกตอง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส-งทางไปรษณียC
ไปยังศูนยCสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนทC ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จั ง หวั ด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได ในระหวI า งวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ – ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๖๑ เทI า นั้ น
โดยวงเล็บที่มุมซองดานขวาล-างว-า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) เพื่อใหสํานักงาน ก.พ.
ตรวจสอบและออกหนัง สือรับรองผลการสอบผ-า นการวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไปของสํา นัก งาน ก.พ.
หากสอบผ-านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียC
ตนทางประทับตรารับเอกสารเปHนสําคัญ
๙. หนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สํ า นั ก งาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อ ผู สอบผ- า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไป
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th
ผูสอบผ-านสามารถพิมพCหนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ของสํา นัก งาน ก.พ. ไดทางเว็บ ไซตC http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หั ว ขอ
“พิมพCหนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน
๑๓ หลัก พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสอบผ-านไดตั้งแต-วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปHนตนไป
๑๐. การนํ า หนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผI า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปของ
สํานักงาน ก.พ. ไปใชในการสอบแขIงขันเพื่อบรรจุและแตIงตั้งบุคคลเขารับราชการของสIวนราชการตIาง ๆ
๑๐.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สามารถใชไดตลอดไป เวนแต- ก.พ. จะกําหนดเปHนอย-างอื่น
๑๐.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว-าสามารถนําไปใชในการสอบแข-งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว-าได
๑๐.๓ ผลการสอบถือเปHนโมฆะ เมื่อ
(๑) เลขประจําตัวประชาชนของผูสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ไม-ตรงกับเลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผูสอบผ-านไม-สําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๖๑

๙
๑๐.๔ ผูสอบผ-านสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ-านการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามขอ ๙ ไปใชกับส-วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข-งขันเพื่อบรรจุและแต-งตั้งบุคคล
เขารับราชการได โดยตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส-วนราชการนั้นในครั้งนั้นดวย
๑๑. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
๑๑.๑ ผูสมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบไดทางเว็บไซตC http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจํา ป ๒๕๖๑” หัว ขอย-อย “ดูผ ลคะแนนสอบ”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสมัครสอบ
๑๑.๒ การประกาศรายชื่อผูสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ใหถือเปHนที่สุด ผูสอบไม-มีสิทธิขอใหทบทวนแต-ประการใด กรณีที่มีขอสงสัยเกี่ย วกับ ผลการสอบ สามารถ
ติดต-อสอบถามไดภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผูสอบผ-านการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธC พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หม-อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง
ปรียานุช เรืองแจ-ม
(นางสาวปรียานุช เรืองแจ-ม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

