
 
 

 

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม 
เรื่อง   รบัสมัครสอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตั้งบคุคลเข้ารบัราชการในตาํแหน่งนกัจัดการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  
 

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ              
ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑ / ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ               
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท             

หรือตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  

  ๒.  จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง โดยปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม  

  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ           
ในการปฏิบัติงานในสํานักงานรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปน้ี 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์และกลั่นกรองงานเอกสาร รวมทั้งความเห็น
ประกอบการวินิจฉัย สั่งการ เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ฯ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและสารัตถะต่างๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารราชการของรัฐมนตรี ฯ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานราชการ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
 4. ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังประเด็นที่อาจเป็นข่าวเชิงลบและป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารทางการเมืองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือแล้วแต่กรณี 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
      ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
 ก. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ 
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
 ข. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเร่ือง การจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
 
 

/ ค. จัดเตรียม... 
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 ค. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และ
รายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 ง. ทําเร่ืองติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 
 จ. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่ง    
ของผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  
   ๒.  ด้านการวางแผน 
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางาน              
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  ๓.  ด้านการประสานงาน 
  ก. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน          
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  ข .  ช้ี แจงและใ ห้รายละ เ อียด เ ก่ียว กับข้ อมู ล  ข้อ เท็ จจริ งแ ก่ บุคคล             
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔.  ด้านการบริการ 
      ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้คําแนะนําเ ก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ             
ในระดับเบ้ืองต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูล           
และเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
     ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖            

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 
      ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน      

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

/ (7) เป็นผู้เคย... 
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 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ         

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙ ) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย              

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี       

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน       

ในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.       

(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี                 
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้ น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว            
และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้ น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว          
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ                 
ให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร      
ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม            
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘      
 ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี      
            ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด            
วิชาหน่ึงทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง นโยบายสาธารณะ หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ซึ่งผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

 ๕.  การรับสมัครสอบ 
 ๕.๑ วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือโดยทางไปรษณีย์ 
 ๕.๑.๑  การสมัครด้วยตนเอง 
 ใ ห้ ผู้ ประสงค์ จะสมั ครสอบขอและ ย่ืนใบสมั คร ด้ วยตนเองไ ด้ที่                 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ( ช้ัน ๒๐) สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖           
อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ตั้งแต่วันที่ 23 
มกราคม ๒๕๕5 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.                
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
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 5.๑.๒  การสมัครโดยทางไปรษณีย์ 
               ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ ส มั ค ร ส อ บ  Download ใ บ ส มั ค ร ส อ บ ไ ด้ ที่                 
www.m-culture.go.th/personnel และกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน        
พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๕.๓ และส่งธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบ      
จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท สั่ งจ่ายในนามผู้ อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง             
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ป.ณ. บางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง       
กลุ่มบริหารงานบุคคล ( ช้ัน ๒๐) สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖          
อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ภายในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕5  โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณี ย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้ส มัคร               
เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ   

 ผู้ สมั ครสอบ ต้อง เ สียค่ าธรรม เนี ยมสอบสํ าหรับ ตํ าแหน่ งที่ สมั ค รสอบ                 
อัตราตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท   

     ๕.๓  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑×๑.๕ น้ิว        
ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
 (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)             
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่า        
เ ป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย                 
กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5  

 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้         
ให้ นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สํ า เร็จการศึกษา  และวันที่                 
ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนา
ทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)        
ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๕) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)      
ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕53) ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง        
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และวันที่          
ไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
 
 /6. เง่ือนไข 
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๖.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
       ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร            
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
        ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง     
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง 
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
       สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/personnel           
หัวข้อ “ การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ” 

 ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
       หลักสูตร และวิธีการสอบ มี ๒ ภาค ดังน้ี 
 ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปน้ี 
 ๘.๑.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรัฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน 
 8.1.2  ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล 
 8.1.3  ความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ   
 ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์         
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ   
ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค               
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า              
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

/ การข้ึนบัญชี... 
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ใบสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 
เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงขอแจงรายละเอียด 
ของขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

1.  ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................สัญชาติ........................      
2.  อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมตํ่ากวา 18 ป คือเกิดวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ............. (อายุ.................ป.........เดือน)   
3.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ คอื ไดรับประกาศนียบัตร/ปริญญา........................................................    
 สาขาวิชา.................................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ.......................................................................                                
        เมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ............. (ภายในวันปดรับสมัคร) ไดคะแนนเฉล่ียสะสม...................................         
4. ตําแหนงที่สมัครสอบ  ตําแหนง.............................................................. 
5. อาชีพปจจุบัน [  ] ลูกจางในหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน  [  ] ขาราชการประเภทอ่ืน  [  ] อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาตอ
   [   ] ขาราชการพลเรือนสามัญ      ตําแหนง................................................อายุการทํางาน........................ป
 สถานที่ทํางาน  กรม/บริษัท............................................กอง/แผนก..............................โทร........................................     
6.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ.....................................................ความรูความสามารถพิเศษ...............................   
7. บัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัว..........................................................ออกให ณ จังหวัด...........................................
8.  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ...................หมูที่................ตรอก/ซอย....................ถนน....................ตําบล/แขวง..................
 อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.........................โทร.....................................        
9. ช่ือบิดา......................................อาชีพ.........................ช่ือมารดา......................................อาชีพ.........................                
10. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัครรวม...................ฉบับ คือ                   
 [  ] สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน [  ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ                                         
 บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ     [    ] หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  [   ] ใบรับรองแพทย
 [  ] อื่น ๆ คือ ..........................................................................................................................................................     
 (หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวน หรือไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ
 สมัครสอบแขงขันครั้งน้ี) 
   ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป       
ครบถวนตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
ที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
     ลงลายมือช่ือ......................................................ผูสมัครสอบ 
         (......................................................) 
      วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..................... 
 

[  ] หลักฐานครบถวน [  ] มีปญหา คือ 
      ............................................................................... 
      ลงลายมือช่ือ.................................เจาหนาที่รับสมัคร 
 ................/.................../......................... 

กลุมคลังและพัสดุไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน….….บาท ไวแลว 
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่............................เลมที่........................... 
      ลงลายมือช่ือ.................................เจาหนาที่รับเงิน 
 ................/.................../....................... 

1. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวย 
    ลายมือของตนเอง 
2. กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ 
       หลักฐานตาง ๆ  ใหครบถวนและ ถูกตอง 

เลขประจําตัวสอบ 

ติดรูปถาย 
ขนาด 

1 x 1.5 นิ้ว 
(ถายไมเกิน  1 ป ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัครสอบกรอกรายละเอียดในบัตรประจําตัวสอบทั้งด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมทั้งติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
(สําหรับเลขประจําตัวสอบ และเจ้าหน้าที่ออกบัตร ให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก) 

 

 
 
 
บัตรประจําตัวสอบกระทรวงวัฒนธรรม 

เลขประจําตัวสอบ  
ตําแหนง...................................................................................... 
          [  ]  นาย 
ชื่อ     [  ]  นาง............................................................................ 
          [  ]  นางสาว 
       [  ]  อื่น ๆ 
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      .................................... 
 ..................................                  (..................................)
   เจาหนาที่ออกบัตร                   ลายมือชื่อผูสมัครสอบ

ติดรูปถาย 
ขนาด 

1 x 1.5 นิ้ว 
(ถายไมเกิน 1 ป ) 
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ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่เขาสอบ โปรดอานขอปฏิบัติดานหลัง 

บัตรประจําตัวสอบ 




