
  
  
 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ ์
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บุคคลเข้ารับราชการ 

------------------------------------- 

  ด้วย กรมประชาสัมพันธ ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี ้

๑๑๑๑.... ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ตาํแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้        และเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั      
๑๑๑๑....๑๑๑๑        ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน 
 อตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืน ตั้งแต่ ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใด

ให้เป็นไปตามที ่อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
     จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก     ๒  อัตรา  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ๑ อัตรา  และสํานักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดระนอง ๑ อัตรา 

๑๑๑๑....๒๒๒๒        ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ นักวชิาการเงนิและบญัชีปฏิบัติการ 
 อตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืนอตัราเงนิเดอืน ตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใด

ให้เป็นไปตามที ่อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
  จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรกจํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก  ๓  อัตรา  ที่กองคลัง (กรุงเทพฯ) 
๒ อัตรา  และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ๑ อัตรา    

    ๒๒๒๒....    ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ   
ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 

 ๓๓๓๓....    คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    
 ๓.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี ้
  

 
 
 

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    

/ ก. คุณสมบตัิท่ัวไป.........   



 
  - ๒ - 
  

 ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดป ี
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรอืเขา้ปฏิบตังิาน
ในหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 

 

/ ผู้ท่ีจะเข้ารับ........   



 
- ๓ - 

 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได ้
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผูม้ี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบ
และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝา่ยบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุ ไว้ ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

    ๔๔๔๔....    การรบัสการรบัสการรบัสการรบัสมคัรสอบมคัรสอบมคัรสอบมคัรสอบ    
๔.๑ วัน เวลา รบัสมัครสอบ 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ ๗๗๗๗    ----    ๒๒๒๒๘๘๘๘    
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕๗๗๗๗  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี ้

(๑) เปิดเว็บไซต ์http://www.prd.go.th หัวข้อ ““““ข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครข่าวรับสมัครสอบแข่งขันสอบแข่งขันสอบแข่งขันสอบแข่งขันฯฯฯฯ””””  
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 

ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น 

หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น 
Flash Drive เป็นต้น 

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 
ผูส้มัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก 
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได ้

 
 
 
 
 

/ (๔) นําแบบฟอรม์........   



 
- ๔ - 

 

(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคาน์ เตอร์  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๗๗๗๗    กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์    ----    ๑๑๑๑    มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๕๕๗ ๗ ๗ ๗  ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร     การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วอชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วอชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วอชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอรเ์น็ต จํานวน ๓๐ บาท 
คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่า่ยคนืใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่า่ยคนืใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่า่ยคนืใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่า่ยคนืใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

๔๔๔๔....๓๓๓๓    ผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับ เลขประจําตัวสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับ เลขประจําตัวสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับ เลขประจําตัวสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รับ เลขประจําตัวสอบ    
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ        และสามารถเข้าไปพิมพ์และสามารถเข้าไปพิมพ์และสามารถเข้าไปพิมพ์และสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ 
เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว            

๕๕๕๕....    เงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบเงื่อนไขการสมัครสอบ    
๕.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น 
๕.๒   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง  ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 
 
 
 

/ ๖.  การประกาศ........   
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๖๖๖๖....    การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    
กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบในวันที่ วันที่ วันที่ วันที่ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕๗๗๗๗  ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์ 
http://www.prd.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบา สถานที่สอบา สถานที่สอบา สถานที่สอบ    
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 

๗๗๗๗.... หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนัหลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนั    
หลักสูตรและวธิีการสอบแขง่ขัน แบ่งออกเปน็ ๒ ภาค ดังนี ้
๗.๑ ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน) 

   ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้น  ตามที่ได้กําหนดไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้  

๗.๒ ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้         จะทจะทจะทจะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ((((ภาค ขภาค ขภาค ขภาค ข) ) ) ) ก่อนก่อนก่อนก่อน    
และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่งและเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่งและเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่งและเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง ( ( ( (ภาค ขภาค ขภาค ขภาค ข) ) ) ) แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบจึงจะมีสิทธิเข้าสอบจึงจะมีสิทธิเข้าสอบจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ((((ภาค คภาค คภาค คภาค ค) ) ) ) ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป    

๘๘๘๘....    หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง        ((((ภาค คภาค คภาค คภาค ค))))    
๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 

และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
๘.๒ สําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  

(Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ  จํานวน  ๒  ฉบับ  
ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ                         วันที่วันที่วันที่วันที่        ๒๒๒๒๘๘๘๘        กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์     ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕๗๗๗๗ 

 
 
 

/ ๘.๓  สําเนาบัตร............  



นิภาพรรณ/ร่าง 
สุกัญญา/พิมพ์/ทาน 
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๘.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๘.๔ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ 
๘.๕  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตร ีจํานวน ๑ ฉบับ 
 สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

๙๙๙๙....    เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน    
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้   ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค     

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

๑๐๑๐๑๐๑๐....การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้     
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญช ี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

๑๑๑๑๑๑๑๑....กกกการบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้งารบรรจุและแต่งตั้ง    
  ๑๑.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้   
 ๑๑.๒  กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานทุกประเภทของรัฐ 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๖   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

       (ลงชื่อ)       อภินนัท์   จันทรังษี 

(นายอภินนัท์   จันทรังษี) 
อธิบดีกรมประชาสมัพันธ ์

 
 

 
 

๗ มกราคม  ๒๕๕๗ 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารบัราชการ 
แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ ์ลงวันที ่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ 

------------------------------------- 
   

ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่ตาํแหนง่นายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิานนายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิานนายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิานนายชา่งไฟฟา้ปฏบิตังิาน    

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ   
        ๑๑๑๑.  .  .  .  ดา้นการปฏบิตักิารดา้นการปฏบิตักิารดา้นการปฏบิตักิารดา้นการปฏบิตักิาร    
    (๑)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
 (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บํารุงรักษา 
 (๓)  ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรอง
ตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด 
 (๔)  ถ่ายภาพ , ตัดต่อภาพ 
 ๒๒๒๒.  .  .  .  ด้านการด้านการด้านการด้านการบริการบริการบริการบริการ    
        (๑)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ ใช้งานและผู้รับบริการ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    
 ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 ๒.  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของ ก.พ. 

    

 
 



 
- ๒ - 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง    
    ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน  โดยวิธีสอบข้อเขยีน ดังนี้  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
  ๑.   ความรู้พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
  ๒.   ความรู้พ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 
  ๓.   ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
  ๔.   วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM  และระบบ FM 
  ๕.   ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 
  ๖.    ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน–์  สื่อสารโทรคมนาคม 
  ๗.   การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง - วิทยุโทรทัศน ์
  ๘.   เทคโนโลยีสารสนเทศ  และมัลติมีเดีย 
  ๙.   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์  และระบบอินเตอร์เน็ต 
  ๑๐. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
  ๑๑. ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง  และระบบปรับอากาศ 
  ๑๒. ระบบบํารุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตาํแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิารตาํแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิารตาํแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิารตาํแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร    

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ   
        ๑๑๑๑.  .  .  .  ดา้นการปฏิดา้นการปฏิดา้นการปฏิดา้นการปฏิบตักิารบตักิารบตักิารบตักิาร    
    (๑)  จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
 (๒)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย 
 (๓)  จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเ พ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจําเป็น  และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 (๔)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรร
งบประมาณ 
 (๕)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญ
การรับ – จ่ายเงินเพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติการถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ   
 (๖)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 ๒๒๒๒.  .  .  .  ด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผน    
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
    ๓๓๓๓.  .  .  .  ด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงาน    
  (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 

 ๔๔๔๔.  .  .  .  ด้านการบริการด้านการบริการด้านการบริการด้านการบริการ    
        (๑)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    
 ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์
 ๒.  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง    
    ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชปีฏิบัติการ  โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
  ๑.   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การคลังภาครัฐ   
  ๒.   ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




