
 
 

ประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

    
 

  ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ 
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕54 และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555    
ลงวันที่ 26 กันยายน ๒๕55 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา    

วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้

พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ          
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
อัตราว่าง  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 14,020 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕4 
ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป  

     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
     (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
      

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ  
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม         
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

- ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ  

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  
  

๓. การรับสมัคร  
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เลขานุการกรม ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๑56 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันราชการ 
(ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.) 
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
           (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
           (๒)  ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript  of Records)  ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
           (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
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           (๔)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
           ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
      ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครจ านวน 200 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบ 
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืน
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
      ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด     
    วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
     ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง www.fpo.go.th  
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ ด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้  
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน ครั้งที่ 1 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

(1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

(3) ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

100 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 

การประเมิน ครั้งที่ 2  
ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 

100 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

http://www.fpo.go.th/
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 
       การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาก าหนด
เลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อก าหนดให้เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าก็ได้ 
 
๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ     
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง www.fpo.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป 
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด                                                                                      
                                                          
                                                         ประกาศ ณ วันที ่ 16  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6 
              

(ลงชื่อ)              สมชัย  สัจจพงษ์ 
 
                                                                         (นายสมชัย  สัจจพงษ์) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fpo.go.th/


            ใบสมัครเลขที่....................... 
 

 
                                                  ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป                                               
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 

สมัครต าแหน่ง 
................................................................................................ 

 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้................................................................................ 
..................................................................... .................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................... 
e-mail Address................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................... 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต................................จังหวัด............................ 
วันเดือนปีที่ออกบัตร....................................................................... 
วันเดือนปีที่บัตรหมดอายุ................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
............................................ 

อายุ 
.............................................. 

สถานทีเ่กิด 
 

............................................ 

เชื้อชาติ 
 

.............................................. 

สถานภาพสมรส 
............................................ 
การรับราชการทหาร 
............................................ 

สัญชาติ 
.............................................. 
ศาสนา 
.............................................. 

 
อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................. ......................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน 
........................................................................................................................................................................................................... . 
 

ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี  พ.ศ. สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    

  
    

  
 
 

ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี  พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 

 

เงินเดือน 
   

     สาเหตุที่ออกจากงาน จาก ถึง 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้ 
อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติ 
หรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
 
 
 
 
 
 

   

 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่.................................................................. 
 
 
 

          ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ 
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัคร 
                                                                               (......................................................................) 

      ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 
                                                                                         
       


