(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒
----------------------ดวยสํ า นั กงาน ก.พ. จะดํ า เนิ นการสอบเพื่อวั ด ความรูความสามารถทั่ ว ไป ประจํ า ป ๒๕๖๒
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ: ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต,อไปนี้
๑. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สํา นั ก งาน ก.พ. จะรั บ สมั ค รสอบ จํา นวน ๔ ระดั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ดั ง รายละเอี ย ดตาม
เอกสารหมายเลข ๑
๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. เป>ดรับสมัครสอบและจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถ
ทั่ว ไป สํา หรับ ผู ที่สํา เร็จ การศึก ษาแลว หรือ ผู ที่กํา ลังจะสํา เร็จ การศึก ษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.) อนุ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย,างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล,าว
ขางตนที่ยังไม,มีหนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
เมื่อส,วนราชการใดประสงค:จะบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหน,งใดจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส,วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข,งขันเพื่อบรรจุและแต,งตั้งบุคคลเขารับราชการ
และดําเนินการสอบแข,งขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน,งและความเหมาะสมกับตําแหน,ง
ตามหลัก เกณฑ: 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) สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย:ที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู สมัค รสอบจะมีสิท ธิเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํา นักงาน ก.พ. กํา หนด
และจะดํ า เนิ น การสอบพรอมกั น ที่ ศู น ย: ส อบ รวม ๑๓ ศู น ย: ส อบ คื อ กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
พระนครศรีอยุธ ยา ราชบุรี ฉะเชิง เทรา ชลบุรี เชียงใหม, พิษ ณุโลก นครราชสีมา อุด รธานี อุบลราชธานี
ขอนแก,น สุราษฎร:ธานี และสงขลา ซึ่งแต,ละศูนย:สอบจะมีจํา นวนที่นั่งสอบตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๒ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๒
(๒) กรณีที่นั่งสอบในศูนย:สอบที่ประสงค:จะไปสอบนั้นครบตามจํานวนแลว ผูสมัครสอบ
จะตองเลือกศูนย:สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู,จนกว,าที่นั่งสอบของทุกศูนย:สอบครบตามจํานวนที่กําหนด
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ:ต,อเมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
(๓) กรณีที่นั่ง สอบในทุกศูนย2สอบครบตามจํานวนแลว ผูสมัครสอบที่ไดลงทะเบียน
สมัครสอบภายในวันที่กําหนด แต,ไม,สามารถชําระค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบได สํานักงาน ก.พ. อาจจะ
ดําเนินการจัดสอบใหอีกครั้ง เฉพาะผูสมัครสอบที่ไม,สามารถชําระค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบได ณ ศูนย:สอบ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข,งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ขอ ๕ กําหนดใหสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ,าน
การวัดความรูความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว,าไปใชในการสอบแข,งขันในระดับวุฒิการศึกษา
ที่ต่ํากว,าได ดังนั้น ผูที่สอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปกรณีดังกล,าวไปแลว จึงไม,มีความจํา เปIน
ที่จะตองสมัครสอบในครั้งนี้
๓.๑ ผู สมั ค รสอบตองมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม, มี ลั ก ษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖
แห, ง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต,อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม,ต่ํากว,าสิบแปดป
(๓) เปIนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเปIน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปIนผูดํารงตําแหน,งทางการเมือง
(๒) เปIนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟLMนเฟNอน
ไม,สมประกอบ หรือเปIนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปI น ผู อยู, ใ นระหว, า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ใหออกจากราชการไวก, อ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปIนผูบกพร,องในศีลธรรมอันดีจนเปIนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปIนกรรมการหรือผูดํารงตําแหน,งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปIนบุคคลลมละลาย
(๗) เปIนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต,เปIนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปIนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล,ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน,วยงานอื่นของรัฐ

๓
(๙) เปIนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปIน ผู เคยถูก ลงโทษไล,อ อกเพราะกระทํ า ผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปI น ผู เคยกระทํา การทุ จ ริ ต ในการสอบเขารั บ ราชการ หรื อเขาปฏิ บั ติ ง าน
ในหน,วยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปIนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แต,ถาเปIนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใช,เปIนกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต,อหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัคร
สอบแข,งขันได แต,จะมีสิทธิไดรับบรรจุเปIนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข,งขันไดต,อเมื่อพนจากการเปIน
ผูดํารงตําแหน,งทางการเมืองแลว
สํา หรับ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม,รับสมัครสอบ และไม,อาจใหเขาสอบได
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝTายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ
ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผูสมัครสอบตองเปIนผูสําเร็จการศึกษา หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒
ในระดับต,าง ๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข ๑
๔. การรับสมัครสอบ
ผู ประสงค: จ ะสมัค รสอบสามารถสมั ค รไดทางอิ น เทอร: เ น็ ต ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ที่ เ ว็ บไซต:
http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “การสอบเพื่ อ วั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไป ประจํา ป ๒๕๖๒”
ไม,เวนวันหยุดราชการ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมั ค รออนไลน2 แ ละพิ ม พ2 แ บบฟอร2 ม การชํา ระเงิ น ตั้งแตI
วันที่ ๑๔ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๒
(๑) ผูสมัครสอบจะตองเขาไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวขอ
“การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒” หัวขอย,อย “สมัครสอบ” ใหถูกตอง ครบถวน
(๒) ระบบรับสมัครจะดํา เนินการตรวจสอบขอมูลส,ว นบุค คลและขอมูลการสอบผ,า น
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแลวพบว,า ผูสมัครสอบเปIนผูสอบผ,าน
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแลว ผูสมัครสอบจะไม,สามารถ
สมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ํากว,าได ยกเวนกรณีที่ผลการสอบผ,านของผูสมัครสอบเปIนโมฆะ
ผูสมัครสอบจะตองยื่นคํารองพรอมสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือเอกสารอื่น ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาขอเปIนผูมีสิทธิสมัครสอบไดทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th ภายในวันป>ดรับสมัครสอบ

๔
(๓) ระบบจะกํา หนดแบบฟอร:ม การชํา ระเงิน ใหโดยอัต โนมัติ ใหผู สมัค รสอบพิม พ:
แบบฟอร:มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หนา หรือหากไม,มีเครื่องพิมพ:ในขณะนั้น ใหบันทึก
ขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่แบบฟอร:มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแลวแต,ยังไม,ไดพิมพ:
แบบฟอร:มการชําระเงิน ผูสมัครสอบสามารถเขาไปคนหาแบบฟอร:มการชําระเงินที่เว็บไซต:ดังกล,าว โดยเขาไปที่
หัวขอย,อย “คนหาแบบฟอร2มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก แลวสามารถสั่งพิมพ:ใหม,ได
ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินคIาธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย2สอบ ตั้งแตIวันที่
๑๔ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินและเลือกศูนย2สอบได ๓ ชIองทาง คือ
(๑) การชําระเงินผ,านเคาน:เตอร: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบนํา แบบฟอร:ม การชํา ระเงิน ตามขอ ๔.๑ ขั้น ตอนที่ ๑ (๓) ไปชํา ระ
ค,า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบโดยเลื อ กศู น ย: ส อบที่ ต องการและยั ง มี ที่ นั่ ง สอบเหลื ออยู, ที่ เ คาน: เ ตอร:
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทุก สาขาทั่ วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็ บ
หลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน
หากพบว,าไม,ถูกตองใหรีบติดต,อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่
ชําระเงินแลว
(๒) การชําระเงินผ,านทางระบบอินเทอร:เน็ต ผ,าน KTB NETBANK
ผู สมัค รสอบซึ ่ง มีบ ัญ ชีเ งิน ฝากของธนาคารกรุง ไทย จํ า กัด (มหาชน) ที ่ไ ด
ลงทะเบียน (Register) ขอใชบริการ KTB NETBANK แลว สามารถเลือกชําระเงินและเลือกศูนย:สอบที่ตองการ
และยัง มี ที่นั่ ง สอบเหลื ออยู, ผ,า นทางเว็ บ ไซต: http://job2.ocsc.go.th หัว ขอ “การสมั ค รสอบเพื่ อ วั ด
ความรู ความสามารถทั่ ว ไป ประจําป ๒๕๖๒” โดยเขาไปที่หัวขอย,อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK”
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว โดยตองชําระเงินภายในเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ของวันตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหพิมพ:หนายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซต:เก็บไวเปIนหลักฐานดวย
(๓) การชําระเงินผ,านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถเลือก
ชําระเงินและเลือกศูนย:สอบที่ตองการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู, ผ,านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) โดยนําแบบฟอร:มการชําระเงิน ตามขอ ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๓) ไปทํารายการชําระเงินผ,านเครื่อง ATM
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชําระค,าบริการ/เติมเงินมือถือ”
เลื อ ก “สาธารณู ป โภค/อื่ น ๆ” และเลื อ ก “สํา นั ก งาน ก.พ. (OCSC)” โดยตองชํา ระเงิ น ภายใน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ของวันตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว
เปIนหลักฐานดวย

๕
ทั้งนี้ ค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ประกอบดวยค,าธรรมเนียมสอบ
จํานวน ๒๐๐ บาท และค,าธรรมเนียมธนาคารรวมค,าบริการทางอินเทอร:เน็ต คิดสูงสุดไม,เกิน ๓๐ บาท ทั้ง นี้
ขึ้นอยู,กับช,องทางการชําระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยคIาธรรมเนียมดังกลIาวจะไมIจIายคืนใหไมIวIากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ2ตIอเมื่อผูสมัครไดชําระคIาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชําระเงินแลว ๒ วันทําการ
หลังจากที่ไดชําระเงินค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแลว ๒ วันทําการ ใหผูสมัครสอบ
เขาไปที่เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒”
หัวขอย,อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถIาย
เมื่ อ ป> ด รั บ สมั ค รสอบแลว ใหผู สมั ค รสอบเขาไปที่ เ ว็ บ ไซต: http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒” หัวขอย,อย “อัปโหลด (upload) รูปถIาย”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ,ายหนาตรง ไม,สวมหมวก ไม,สวมแว,นตาดํา
ถ,ายไวไม,เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล:เปIน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
ไดตั้งแต,วันที่ ๑๗ เมษายน ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
รูปถIายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผIาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
กรณีที่ผูสมัครสอบไมIไดอัปโหลด (upload) รูปถIาย จะไมIสามารถพิมพ2บัตรประจําตัวสอบได
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบ
เมื่อสํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัค รสอบเขาไปที่เว็บไซต:
http://job2.ocsc.go.th หัวขอ“การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒” หัวขอย,อย
“คนหารายชื่อผูสมัครสอบ”
กรณี ผูสมั ครสอบที่ ดํ าเนิ นการสมั ครสอบและชํ าระเงิ นค, าธรรมเนียมในการสมั ครสอบ
ภายในวัน เวลาที่กํา หนด แต,ไม,มีชื่อในประกาศสํา นักงาน ก.พ. ผูสมัครสอบจะตองนํา หลักฐานการชํา ระ
ค,า ธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน ไปยื่นต,อเจาหนาที่ภายในวัน ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งหากตรวจสอบความถูกตองแลว จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพิ่มเติมต,อไป
ขั้นตอนที่ ๖ พิมพ2บัตรประจําตัวสอบ
เมื่อสํานักงาน ก.พ. ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปที่
เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒”
หัวขอย,อย “คนหาสถานที่สอบและพิมพ2บัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
เพื่อพิมพ:บัตรประจําตัวสอบพรอมลงลายมือชื่อ

๖
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปYนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชในการเขา
หองสอบ หากไมIมีบัตรประจําตัวสอบจะไมIไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวIามีบัตรประจําตัวสอบ แตIหาก
รูปถIายที่ปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบไมIเปYนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ ๔ ใหถือเปYนความบกพรIอง
ของผูสมัครสอบ และจะไมIไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชIนเดียวกัน
๔.๒ ผูสมัครสอบที่ มี ค วามพิ ก ารทางการเห็ น ทางการไดยิ น หรื อ สื่ อ ความหมาย หรือ
ทางการเคลื่ อนไหวหรื อทางร, า งกาย ตามประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย:
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ:ความพิการ และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ.
จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหในวันสอบ ตามที่ผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัคร และตามที่สํานักงาน ก.พ.
เห็นสมควร
สําหรับผูสมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย: ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ:ความพิการ ขอ ๔ (๑)
หากประสงค:จะสอบโดยใชคอมพิวเตอร:สําหรับคนพิการใหระบุในใบสมัครสอบดวย สํานักงาน ก.พ. จะจัด
ใหบริการเฉพาะที่ศูนย:สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดเท,านั้น
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผ,านทางอินเทอร:เน็ตไดเพียงครั้งเดียวเท,านั้น
๕.๒ ผู สมั ค รสอบเลื อ กสมั ค รสอบไดเพี ย ง ๑ ระดั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และเลื อ กศู น ย: ส อบ
ไดเพี ย ง ๑ ศูนย:สอบ เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไม,ได
๕.๓ ผู สมั ค รสอบที่ ส อบผI า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปของสํา นั ก งาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาใดแลว จะไมIสามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ํากวIาได ทั้งนี้
ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบขอมูลการสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ไดทาง
เว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “ตรวจสอบขอมูลผูสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไป”
๕.๔ การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เปIนไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๕.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือว,า ผูสมัครสอบเปIนผู ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล,าวตามพระราชบัญญัติว,าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส: พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปIนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจงความเท็จ
ต,อเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๖ ผู สมั ค รสอบตองรั บ ผิ ด ชอบในกา รรั บ รองตนเองว, า เปI น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดต,าง ๆ ใหถูกตอง ครบถวน
ตรงตามความเปIนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะถือว,าผูสมัครสอบ
เปIนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต,ตน

๗
๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต:
http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒” หัวขอย,อย
“ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ” และ
๖.๒ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบเพื่อวัด ความรู
ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๒” หัวขอย,อย “ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “คนหาสถานที่สอบและพิมพ2บัตรประจําตัวสอบ”
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๗.๑ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) โดยวิธี
การสอบขอเขียน ดังต,อไปนี้
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เปIนการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ดานการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต:ใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร:เบื้องตน
การวิเคราะห:หาความสัมพันธ:ของจํานวนหรือปริมาณ การแกปLญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห:ข อมูล
เชิงปริมาณต,าง ๆ และ
(ข) ดานเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ:เชื่อมโยงของคํา ขอความ
หรื อรู ปภาพ การหาขอยุ ติหรื อขอสรุ ปอย,างสมเหตุ สมผลจากขอความ สั ญลั กษณ: รู ปภาพ สถานการณ: หรือ
แบบจําลองต,าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เปIนการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ดานความเขาใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ,านและการทําความเขาใจกับบทความ หรือ
ขอความที่ กํา หนดให แลวตอบคํา ถามที่ ต ามมาในแต, ล ะบทความ หรื อ ขอความ รวมทั้ ง การสรุ ป ความ
และตีความ และ
(ข) ดานการใชภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุ,มคํา การเขียนประโยคไดถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
๗.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน เปIนการสอบ
เพื่อวัดความสามารถดานการพูด เขียน อ,านและฟLงภาษาอังกฤษ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความ
ในระดับเบื้องตน

๘
๘. เกณฑ2การสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
๘.๑ ผู ที่ จ ะถื อ ว, า เปI น ผู สอบผ, า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไป ตองเปI น ผู สอบ
วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ไดคะแนนรวมกันไม,ต่ํากว,ารอยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ไดคะแนนไม,ต่ํากว,ารอยละ ๕๐
ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผูสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ตองเปIนผูสอบ
วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ไดคะแนนรวมกันไม,ต่ํากว,ารอยละ ๖๕ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ไดคะแนนไม,ต่ํากว,ารอยละ ๕๐
๘.๒ ผู สมั ค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปที่ มี หลั กฐานรั บ รองผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม,รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม,หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบ และไดคะแนนไม,น อยกว, า รอยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้ น ๆ ตามรายละเอีย ดเงื่ อ นไข
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข ๓ สามารถส,งสําเนาหลักฐานดังกล,าว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส,งทางไปรษณีย:ไปยัง
ศูนย:สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท: ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จัง หวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได ในระหวIา งวัน ที่ ๒๓ เมษายน – ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒ เทIา นั้น โดย
วงเล็ บ ที่ มุ มซองดานขวาล, า งว, า (หลั ก ฐานรั บ รองผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ) เพื่ อ ใหสํา นั ก งาน ก.พ.
ตรวจสอบและออกหนัง สือรับรองผลการสอบผ,า นการวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไปของสํา นัก งาน ก.พ.
หากสอบผ,านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย:ตนทาง
ประทับตรารับเอกสารเปIนสําคัญ
๙. การพิมพ2หนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจํา ป
๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th
ผูสอบผ,านสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ
สํานักงาน ก.พ. ไดทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวขอ “พิมพ:หนังสือ
รับ รองผลการสอบผ,า นการวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไป” โดยกรอกเลขประจํา ตัว ประชาชน ๑๓ หลัก
พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสอบผ,านไดตั้งแต,วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เปIนตนไป
๑๐. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผIานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ไปใชในการสอบแขIงขันเพื่อบรรจุและแตIงตั้งบุคคลเขารับราชการของสIวนราชการตIาง ๆ
๑๐.๑ หนั ง สื อรั บรองผลการสอบผ, านการวั ดความรู ความสามารถทั่ วไปของสํ านั กงาน ก.พ.
สามารถใชไดตลอดไป เวนแต, ก.พ. จะกําหนดเปIนอย,างอื่น
๑๐.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว,าสามารถนําไปใชในการสอบแข,งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว,าได

๙
๑๐.๓ ผลการสอบถือเปIนโมฆะ เมื่อ
(๑) เลขประจําตัวประชาชนของผูสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปไม,ตรงกับ
เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผูสอบผ,านไม,สําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๖๒
๑๐.๔ ผูสอบผ,านสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ตามขอ ๙ ไปใชกับส,วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข,งขันเพื่อบรรจุและแต,งตั้งบุคคล
เขารับราชการได โดยตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส,วนราชการนั้นในครั้งนั้นดวย
๑๑. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
๑๑.๑ ผู สมั ค รสอบสามารถดู ผ ลคะแนนสอบไดทางเว็ บ ไซต: http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจํา ป ๒๕๖๒” หัว ขอย,อย “ดูผ ลคะแนนสอบ”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสมัครสอบ
๑๑.๒ การประกาศรายชื่อผูสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ใหถือเปI นที่สุด ผู สอบไม,มี สิทธิ ขอใหทบทวนแต,ประการใด กรณีที่มีขอสงสั ยเกี่ ยวกั บผลการสอบ สามารถ
ติดต,อสอบถามไดภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผูสอบผ,านการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

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

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

