
      ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 

(ระดับปริญญาตรี) 

ดวยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ระดับปริญญาตรี สําหรับปฏิบัติงานใน สบน. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ตําแหนงท่ีจะรับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.1 เศรษฐกร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิธีการกูเงิน และระเบียบเก่ียวกับการคํ้าประกันเงินกู 

และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหาร
หนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ศึกษา รวบรวมขอมูล หลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขอกูยืมเงินตอ
ดําเนินการให กูยืมเงินตอแกรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการปรับโครงสรางหนี้ เงิน ท่ี ให กูยืมตอแกรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 ) ศึกษา รวบรวมขอมูลสถานการณ เศรษฐกิจเบื้ องตน  หรือกิจกรรมตาง ๆ
ในดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง เพ่ือประโยชนในการจัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ แผนงาน แนวทาง 
หลักเกณฑ มาตรการ เก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 

4) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินตาง ๆ และสถานะเศรษฐกิจ
การเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมท้ังความเหมาะสม 
ในการกูเงินท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

5) ศึกษาและรวบรวมขอมูลหนี้สาธารณะ ภาวะเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร
หรือแบบจําลองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง เพ่ือใชประกอบการจัดทําประมาณการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ รวมถึงนโยบายรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

6) ศึกษา รวบรวม และจัดเตรียมขอมูลความเหมาะสมทางการเงิน พิจารณาโครงการ
ลงทุนภาครัฐและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 

7) ศึกษา รวบรวม และจัดเตรียมขอมูลเพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการ
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2 นักจัดการงานท่ัวไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนท่ี เทียบได ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร หรือสาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน กําหนดรูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ
2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการผูบริหารและรับรองแขกของสํานักงาน รวมถึง

ประสานราชการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3) ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบงานสารบรรณ ลงรับหนังสือท้ังภายนอกและภายใน

หนวยงาน 
4) ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารและผูมาติดตอท้ังภายนอกและภายใน

หนวยงาน 
5) เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และจัดทําตารางนัดหมายของผูบริหาร
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) จัดทํา/บริหารงบประมาณรายจายประจําป และติดตามประเมินผลการใชจาย

(เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนสวัสดิการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวมท้ัง
วิเคราะหการใชจายเงิน 

2) จัดทําตนทุนผลผลิตของสํานักงาน
3) ดําเนินการเก่ียวกับการรับ – จายเงิน การเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

เงินกองทุนสวัสดิการ และการนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณสงคลัง รวมท้ังควบคุมการใชจายเงิน 
4) ตรวจสอบรายการทางบัญชี/ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และจัดทํารายงานการเงิน

ของสํานักงาน 
5) ขอทําความตกลงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบและ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของได 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/1.4 นักทรัพยากร... 
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1.4 นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หรือสาขาวิชารัฐศาสตร  หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร  หรือสาขาวิชานิติศาสตร หรือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรอืสาขาวิชาการบัญชี 

2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูท่ีมีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนงตาง ๆ 
2) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนงและการวางแผน

อัตรากําลังของสวนราชการ 
3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางแผนหลักเกณฑ การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 
4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการพัฒนาบุคลากร
5) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรม สรางแรงจูงใจ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในสวนราชการ 
6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางแผนหลักเกณฑ การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
1.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดดี
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) นําเขาขอมูลหนี้สาธารณะ และขอมูลสารสนเทศ พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ท่ีอยูภายใตระบบเว็บไซต และระบบเว็บไซตภายใน (Intranet) 
2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต และระบบเว็บไซต

ภายใน (Intranet) ใหมีการพัฒนาและปรับปรุงอยูอยางสมํ่าเสมอและสามารถตอบสนองการใชงานของบุคลากร สบน. 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํารายงานการทํางานของระบบเว็บไซต และ
ระบบเว็บไซตภายใน (Intranet) เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน 

4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศตาง ๆ พรอมตรวจสอบความถูกตองและ
ดําเนินการเผยแพรในชองทางการประชาสัมพันธ เพ่ือใหสนับสนุนการใชงานและอํานวยความสะดวกตอการศึกษา 
คนควาของผูท่ีสนใจ 
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5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
อนึ่ง สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สบน. ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบได ท้ังนี้ 

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และ 
ตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

2. วิธีการรับสมัคร
2.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันจันทรท่ี 25 เมษายน

2565 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม ๒๕65 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
1) เปดเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th คลิกท่ีหัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”

ใบสมัครงาน หรือ https://pdmo.thaijobjob.com) 
2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ 
3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ

หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล 
ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ 

เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

2.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแตวันจันทรท่ี 25 เมษายน 2565 
ถึงวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินได 3 ชองทาง ดังนี้ 

1) การชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
     ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยตองชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารของวันศุกร ท่ี 
27 พฤษภาคม 2565 และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินดวย 

2) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next
     ผูสมัครสอบเปดแอปพลิเคชัน Krungthai Next และเขาสูระบบ “จายบิล” จากนั้น

คนหารายการ โดยระบุ “95298” และใสหมายเลขอางอิง Ref 1 : เลขชําระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : 
เลขประจําตัวประชาชน จากนั้นใสจํานวนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบและกด “ถัดไป” จากนั้นใสรหัสยืนยัน 
การชํ าระเงินของท านและกด “เสร็จสิ้ น” โดยตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันศุกร ท่ี 
27 พฤษภาคม 2565 และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

3) การชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
     ผูสมัครตองมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยตองเปนชื่อ 

ของผูสมัครเทานั้น สามารถเลือกชําระเงินโดยนําแบบฟอรมการชําระเงิน ตามขอ 2.1 3) ไปทํารายการชําระเงิน
ผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก 
“ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใสรหัส Company Code คือ “95298” จากนั้น 
ใสหมายเลขอางอิง Ref 1 : เลขชําระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจําตัวประชาชน ใสจํานวนเงินเฉพาะ
คาธรรมเนียมสอบ (ระบบจะทําการหักชําระคาธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยอัตโนมัติ) โดยตองชําระเงินภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565 และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย      
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2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 130 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
2) ค าธรรมเนี ยมธนาคารรวมค าบริการทางอิ น เทอร เน็ ต  จํ านวน  30  บาท

ท้ังนี้ คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
2.4 ผูส มัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ 

สบน. จะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

3. เง่ือนไขการสมัครสอบ
3.1 ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น
3.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ดังนั้น 
หากผู สม ัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

3.3 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ 
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ 
ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวขางตน ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบ 
คัดเลือกของผูสมัครรายดังกลาวเปนโมฆะและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสอบขอเขียน
4.1 ใบสมัครสอบท่ี พิมพ จากอินเทอร เน็ ต พรอมติ ดรูปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวก

และไมใสแวนตาดําถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวนจํานวน 1 ฉบับ 
4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันสําเร็จการศึกษาแลว

ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 (อนุญาตใหใชหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 
กรณียังไมไดรับปริญญาบัตรเทานั้น) จํานวน 1 ฉบบั 

4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตํ าแหน ง ท่ี ส มัครสอบ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ วันสํ าเร็จการศึกษาแลวภายในวันปดรับสมัคร คือ 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 จํานวน 1 ฉบับ 

4.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ 
4.6  สํ าเน าห ลั กฐาน อ่ื น  ๆ  เช น  ใบสํ า คั ญ การสมรส  (เฉพ าะผู ส มั ค รเพ ศห ญิ ง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที ่ชื ่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน 
(ใบ สด. 9) ใบสําคัญทหารกองหนุน (ใบ สด. 43) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหผู สมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงชื่อกํากับไวดวย 

ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกนําไปใชประโยชนในการจัดทําและตรวจสอบประวัต ิ
ของผูสมัครเขารับราชการ ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในสังกัด สบน. 
และเปนฐานขอมูลบุคลากรของ สบน. เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของทานกรณีท่ีทานไดรับคัดเลือกใหมา
ปฏิบัติหนาท่ีใน สบน. โดยขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บไวและเปดเผยตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ สบน. 
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5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก 

สบน. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก ในวันพุธท่ี 8 มิถุนายน ๒๕65 ทางเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th หรือ 
https://pdmo.thaijobjob.com) 

6. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
6.1 วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ 
โดยจะแจงประกาศวันสอบขอเขียนในวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

6.2 เกณฑการตัดสิน 
(1) ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผู ท่ีสอบผานขอเขียนและสัมภาษณ 

โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ในแตละบัญชี 
(2) การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะใชคะแนนรวมของการสอบขอเขียนและสัมภาษณ 

โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูได
คะแนนสัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะใหผูท่ีมาสมัครกอนอยูในลําดับท่ี
สูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก
สบน. จะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลําดับ ทางเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th หรือ https://pdmo.thaijobjob.com) โดยจะแจงกําหนด 
วันประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ 

8. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผู ไดรับการคัดเลือกมีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู ไดรับการคัดเลือก

หรือยกเลิกเม่ือมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวตําแหนงเดียวกันในครั้งใหม โดยการยกเลิกบัญชี 
ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนดุลยพินิจของ สบน. ท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร  

  ประกาศ ณ วันท่ี       เมษายน  พ.ศ. 2565 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
รองผูอํานวยการฯ รักษาการในตําแหนง 

ท่ีปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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