
      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) ศึกษาและจัดทําขอมูลประกอบการรายงานสถานะหนี้สาธารณะและหนี้ของประเทศในภาพรวม
2) ศึกษาและจัดทําขอมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมท้ังฐานะทางการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาการกูเงินและการคํ้าประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ 
3) ศึกษาและจัดทําขอมูลประกอบการจัดทําแผนการบริหารจัดการดานการเงิน

สําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
4) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ 
5) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการประเมินผลโครงการและมาตรการของภาครัฐท่ีใชสําหรับ

การกูเงินท่ีเหมาะสม 
6) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลหนี้สาธารณะ เพ่ือนําเสนอขอมูลสําหรับการจัดทํา

รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน 
7) ศึกษาและจัดทําขอมูลเบื้องตนสําหรับนําไปใชในการจัดทําแนวนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงหนี้สาธารณะในภาพรวม 
8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/1.2 นักวิชาการ... 



- 2 - 

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) รวบรวมคําของบประมาณท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือขอรับ

การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของ สบน. 
2) จัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3) ดําเนินการรับเงิน เบิกจายเงิน และนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณสงคลัง
4) รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานการเงินประจําปของ สบน.
5) จัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของ สบน. ตามแนวทาง

ของกรมบัญชีกลาง 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3 นักจัดการงานท่ัวไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนท่ี เทียบได ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร หรือสาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี 

2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการผูบริหารของ สบน. รวมถึงประสานราชการ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบงานสารบรรณ ลงรับหนังสือท้ังภายนอกและภายใน สบน.
3) ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกผูบริหารและผูมาติดตอท้ังภายนอกและภายใน

สบน. 
4) เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และจดัทําตารางนัดหมายของผูบริหาร
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดดีมาก

/หนาท่ีความ ... 



 
- 3 - 

หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) นําเขาขอมูลหนี้สาธารณะและขอมูลสารสนเทศ พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

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

ภายใน (Intranet) ให มี การพัฒนาและปรับปรุ งอยู อย างสมํ่ าเสมอและสามารถตอบสนองการใช งานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํารายงานการทํางานของระบบเว็บไซต 
และระบบเว็บไซตภายใน (Intranet) เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1.5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได 
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) ปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําป 
2) จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยสรุปขอตรวจสอบ ผลกระทบ/ความเสี่ยง 

และใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
3) ติดตามผลการดําเนินการตามท่ีใหขอเสนอแนะหรือคําแนะนํา  
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

1.6 นิติกร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร  
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได 
หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1) รวบรวมและจัดทําขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการยกราง ปรับปรุง แกไขกฎหมาย

และกฎเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สบน. 
2) ตรวจสอบรางนติิกรรมสัญญาและตรวจสอบเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
3) จัดทําเอกสารหรือรวบรวมขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทําสารบรรณกฎหมายและ

กฎเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สบน. 
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
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อนึ่ ง  สํ าห รับพ ระภิ ก ษุ ห รื อส าม เณ ร ท างราชการไม รั บ ส มัครสอบและไม อาจ 
ใหเขาสอบ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2501 และตามความในขอ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564  

2. วิธีการรับสมัคร
2.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันจันทรที ่ 27 มีนาคม 

2566 ถึงวันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566 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 ตั้งแตวันจันทรที่ 27 มีนาคม 2566 
ถึงวันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566 ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินได 3 ชองทาง ดังนี้ 

1) การชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
     ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยตองชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารของวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 
2566 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 
การชําระเงินของทานและกด “เสร็จสิ้น” โดยตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 
2566 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. ของวันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566 และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย  

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 
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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 วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566 (อนุญาตใหใชหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา 
กรณียังไมไดรับปริญญาบัตรเทานั้น) จํานวน 1 ฉบบั 

4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตํ าแหน ง ท่ี ส มัครสอบ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ วันสํ าเร็จการศึกษาแลวภายในวันปดรับสมัคร คือ 
วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566 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. 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก 

สบน. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก ในวันศุกรท่ี 19 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th หรือ 
https://pdmo.thaijobjob.com) 

/6. วิธีการ… 

https://pdmo.thaijobjob.com/
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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       มีนาคม  พ.ศ. 2566 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
ท่ีปรึกษาดานตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๑๓
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