
                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ประกาศส านักงานประกันสังคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 

 

ด้วยส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ             
ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงิน            
และบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ             
พลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1004/ว 17 ลงวันที่  11 ธันวาคม 2556                 
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท  
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา 
1.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท  
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา 
1.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   
 อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท ส าหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  
 อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ส าหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา 
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศส านักงานประกันสังคม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงานประกันสังคม     

2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖              

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
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ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ          

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้            

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน         

ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (7) (๘) 
(9) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม             
ตาม (๘) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ             
สมัครแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้น            
จากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘9/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่              
28 กันยายน พ.ศ. ๒๕64  
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3.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด                 

แนบท้ายประกาศนี้  
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 

ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
3.3.1 ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. 
3.3.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด

ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. 

4. กำรรับสมัครสอบ 
4.๑ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้ 
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ             

"รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" 

(๒)  ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย  "อัปโหลด (upload) รูปถ่าย"  โดยกรอก 
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔0 – ๑๐๐ KB)
รูปถ่ำยที่อัปโหลดจะปรำกฏบนใบสมัคร 

(๓)  ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
(๔)  ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครพิมพ์

แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น             
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ          
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไข
ข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

4.๓ การช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกช าระเงินผ่านทางระบบแอปพลิ เคชั่น ( Application)             
ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ โดยสามารถช าระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ โค้ด 
(QR Code) ที่ระบบก าหนดในใบช าระเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดช าระเงิน  ต้องช าระเงินภายใน 1 ชั่วโมง 
(หากไม่สามารถช าระเงินได้ทันตามก าหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพ่ือช าระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วง          
การรับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา ๒0.00 น.              
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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4.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 32๐ บาท 
(๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 

ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบตำมข้อ 4.๓ แล้ว               
จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.๕ ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด          
เลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  

4.6 ผู้ ส มั ค ร ส อบ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อบ ส ถ า น ะ ก า ร ส มั ค ร ส อบ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์   
https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน" หัวข้อย่อย "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ" โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

4.7 เมื่ อส านักงานประกันสั งคมประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบแล้ว  ให้ผู้ สมัครสอบ                
เข้าเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครสอบ" โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือพิมพ์ใบสมัครสอบ
พร้อมลงลายมือชื่อ และน าไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

5. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
5.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น  
5.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่  5 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้ นปริญญาบัตร             
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา        
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

5.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง            
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ             
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้ง ข้อความ               
อันเป็นเท็จ ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

5.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ            
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง             
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มี           
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง             
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม ส านักงานประกันสังคมจะถือว่าผู้สมัครสอบ                
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ทั้งนี้                
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

กรณีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน          
เพ่ือเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ            
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้              
ไปยืนยันมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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6. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ  
ส านักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่  11  กรกฎาคม  2565  ทางเว็บไซต์  https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ 
"การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" และถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครสอบที่ต้องตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาที่จะเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศต่อไป  ทั้งนี้ หากมี           
การเปลี่ยนแปลงก าหนดการ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว 

7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ  
7.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดจะต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ได้ก าหนดไว้         

ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์            
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์             
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ าเป็น  
ของต าแหน่ง 

ทั้งนี้ จะท ำกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน           
โดยผู้สอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งโดยกำรสอบสัมภำษณ์ โดยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง            
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com  

8. หลักฐำนที่ต้องย่ืนในวันสอบ 
8.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 

ให้ผู้สมัครสอบเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ          
ออกให้ (ฉบับจริง) ยังไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อ – สกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก            
ที่ชัดเจนเท่านั้น และตรงกับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตน          
ในการเข้าสอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

8.2 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
(๑) ใบสมัครที่ พิมพ์จากอินเทอร์ เน็ต ที่ อัปโหลด  (upload) รูปถ่ายหน้าตรง              

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือ
ชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน ห้ำมติดรูปถ่ำยใช้เฉพำะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เท่ำนั้น 

(๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป           
ของส านักงาน ก.พ. ตามคุณวุฒิที่รับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ ส าหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลสอบการสอบผ่าน          
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องน าหลักฐานการศึกษาที่สูงกว่า     
แนบมาด้วย จ านวน ๑ ฉบับ 
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(3) ส าเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcipt of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์             
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ               
วันที่ 5 กรกฎำคม ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้            
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

ส ำหรับผู้ที่ใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี 
หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำเป็น
ระดับอนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี จ ำนวน 1 ฉบับ 

(4) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ (ฉบับจริง)  
ยังไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อ – สกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจนเท่านั้น                   
และตรงกับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

(5)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ             

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(7) เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร             

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า "ส าเนาถูกต้อง"  และ            

ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสาร บรรจุในซอง
เอกสารขนาด A4 

9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่ จะถือว่า เป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องได้คะแนนการสอบแข่งขันเ พ่ือวัดความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ส านักงานประกันสังคมจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จาก            

ผู้ที่ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบแข่งขัน            
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ ดีกว่า แต่ถ้าได้คะแนนการสอบ  
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ         
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าส านักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันนี้ อีก และได้ประกาศ           
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑1. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้           

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศ         
รับสมัครในอัตราที่ ก.พ. ก าหนด ตามข้อ ๑ 

๑2. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
ส านักงานประกันสังคมไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ                 
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในท านอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้ส านักงานประกันสังคมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                                     
ทาง E-mail : sso.hr.111@gmial.com 

ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานประกันสังคม ลงวันที่ ........ มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

**************************************** 

1. ต ำแหน่ง  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ           

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานและด้านการประกันสังคม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการท างาน สถานการณ์          

ด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพ่ือประกอบการจัดท าแผนและโครงการต่าง ๆ อันเป็นแนวทาง            
การปฏิบัติงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม 

(๒)  ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยค าร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม 

(๓)  ควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการจัดหางานและการท างานของคนต่างด้าว
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(4) ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
แรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

(๕) ส่งเสริมการจ้างงาน การมีงานท า หลักประกันการท างาน สวัสดิการแรงงาน           
และพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน และด้านการประกันสังคม เพ่ือให้แรงงานมีงานท าและมีหลักประกัน           
การด ารงชีวิตที่มั่นคง 

2) ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน         

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3) ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อ เท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน               
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้ รับบริการ หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ           

การด าเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอน              
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านแรงงาน เพ่ือประมวล วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนงาน/โครงการ 
หลักเกณฑ์วิธีการ ในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม 
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(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
เ พ่ือการเรียนรู้และการท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและ                 
ด้านการประกันสังคม 

(๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1) ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยวิธีการ

สอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาที่สอบ ดังนี้ 
1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ

ของส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
2) ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักของส านักงานประกันสังคม ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6) ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์และ          

วางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร 
7) ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล            

ที่เก่ียวข้องกับส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
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2. ต ำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่               
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) จัดท าบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ 

(2) รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล         
ให้ถูกต้องและทันสมัย 

(๓) จัดท าและสรรหางบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ         
ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เ พ่ือให้              
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

(5) ดูแลการรับจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม           
และวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน           
ตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2) ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3) ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้          
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ ค าแนะน า  ตอบปัญหาและขี้ แจ ง เกี่ ย วกับ งานการ เ งินและบัญชีที่ ตน                    

มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ              
ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องตัน ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบงาน
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ              
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

(๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ               

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาที่สอบ ดังนี้ 
1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ

ของส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
2) ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักของส านักงานประกันสังคม ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี 

- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็ บ

รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
6) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
7) ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล          

ที่เก่ียวข้องกับส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
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3. ต ำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(2)  รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน 
(3)  ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 

ในการปฏิบัติงาน 
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป

เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

2) ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป            

เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ          
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา 
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา 
3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/

หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน           

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาที่สอบ ดังนี้ 
1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ

ของส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
2) ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักของส านักงานประกันสังคม ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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5) ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี 
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
6) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
7) ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล          

ที่เก่ียวข้องกับส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
 


