
 
                (สําเนา) 
 
 

 ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
        เรื่อง รบัสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔) 

ตําแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)  ตําแหน่งเศรษฐกร (ปรญิญาตรี) ตําแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)   
และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 

    
 
  ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคดัเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
รายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
ดังนี้ 
 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมคัร 
       ๑.๑  เศรษฐกร (ปริญญาโท)  จํานวน ๑๙  ตําแหน่ง 

            อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

 ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ 
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 ๒)  มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 ๓)  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
 
 ๑.๒  เศรษฐกร (ปรญิญาตรี)  จํานวน ๑๑  ตําแหน่ง 
   อัตราเงินเดือน  ๗,๙๔๐  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพ  ๑,๕๐๐ บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา 
การบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ๒)  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
 
 ๑.๓  นิติกร (ปริญญาตรี)  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
    อัตราเงินเดือน  ๗,๙๔๐  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพ  ๑,๕๐๐ บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

        ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย 
      ๒)  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

/๑.๔ นัก  
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 ๑.๔  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปรญิญาตรี)  จํานวน  ๓ ตําแหน่ง 
    อัตราเงินเดือน  ๗,๙๔๐  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพ  ๑,๕๐๐ บาท 
 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

      ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์   
     ๒)  มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคําสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานอย่าง 

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
 

๒.  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓  

ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   
ซอยอารีย์สัมพนัธ์  ถนนพระราม ๖  ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓   
ทางจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล สํานักงานเลขานุการกรม  สํานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ต้ังแต่วันที่ ๒ – ๑๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔) 

 
๓.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนํามายืน่ในการสมคัร 

  ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  

(นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๑ รูป 
  ๓.๒  สําเนาแสดงผลการศกึษา หรือสําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน 

ตลอดหลักสูตร (Transcript OF Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง 
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

  ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน หรือใบทะเบียนทหาร 
กองเกิน (ส.ด.๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

  ๓.๔  สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลีย่น 
ช่ือตัว ช่ือสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  เอกสารสําเนาจะต้องเป็นกระดาษ A๔ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ 
ไว้ด้วย  
 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการคดัเลอืกและกําหนดวนั เวลา สถานที่คดัเลอืก 
      สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนด 
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกใหท้ราบในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ช้ัน ๑ และ Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
 
 
 
 

/๕..วิธี 

http://www.fpo.go.th/
http://www.fpo.go.th/
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๕.  วิธีการคัดเลือก 
     สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินภาคความเหมาะสม 

กับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน)  
 
  ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบโดยการสัมภาษณ์และได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
  

๗.  การประกาศขึน้บญัชีผู้ได้รับคัดเลือก 
     สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จาก 

ผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่มีผูไ้ด้รับคัดเลือกได้คะแนนเทา่กัน จะใหผู้้ที่ได้รบัเลขประจําตัวสมัคร 
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า     

     การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะนับต้ังแต่วันที่ประกาศ 
ขึ้นบัญชีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔  แต่ถ้ามกีารคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับ 
คัดเลือกใหมแ่ล้ว บัญชีผู้ได้รบัคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 
๘.  การปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 

        สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน  
หากผ่านการประเมินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไป 
 

                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
     (ลงช่ือ)                พนอศรี  ถาวรเศรษฐ ์

            (นางสุกัญญา  จันทรปรรณิก) 
                                                                        (นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ์) 

               รองผู้อํานวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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