
 
 

(สําเนา) 

ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
--------------------- 

  ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง 
  ๑.๑ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   
  ๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐  - ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง) กําหนด หรือที่ ก.พ. 
จะกําหนด   
  ๑.๓ จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งเลขที่ ๑๐๕
กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ สํานักนิติธรรม  

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี 
 ๒.๒ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลั่นกรองต่าง ๆ หรือคําสั่งของ 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การดําเนินการร่างกฎหมายหรือเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบเสนอเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
   
         / ๒.๓ ติดตาม ... 
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 ๒.๓ ติดตามเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง กรม ที่รับผดิชอบต่าง ๆ เพื่อนําเสนอหรือดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตร ี
 ๒.๔ ตรวจสอบ และตรวจทานร่างกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้า ฯ 
ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระปรมาภิไธย 
 ๒.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่กระทรวง กรมที่รับผิดชอบได้ส่งมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี 
หรือที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
 ๒.๖ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรส่งมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
 ๒.๗ จัดทําร่างประกาศหรือร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 ๒.๘ ส่งร่างกฎหมายไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนการแจ้งการประกาศดังกล่าว 
เพื่อให้กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๑๐ จดบันทึกมติคณะร ัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกลั ่นกรองเรื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสํานักนิติธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์ บันทึก สรุป เสนอความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบหารือข้อกฎหมายมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๑๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติ รวมทั้งการปรับแก้ร่างกฎหมายให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 
 ๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 จ ากลั กษณะง านดั ง กล่ า ว ข้ า ง ต้ น  ผู้ ส มั ค รสอบจึ ง คว รมี ค ว ามสามา รถ
ในด้านการประสานงาน สามารถพูด อ่าน ฟัง เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง ตามที่ได้รับคําสั่ง
และมอบหมายจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

/ ข. ลักษณะต้องห้าม ... 
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   ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 
     - วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
     - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง 
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด      
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ ดํ ารงตําแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗) เ ป็นผู้ เคยต้ องรั บโทษจํ าคุ กโดยคํ า พิพากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก 
เพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
   (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่ งมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว 
และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว 
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ 
ให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่ งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

/ ๓.๒ ผู้สมคัรสอบ ... 
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   ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้ 
    ได้รับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 
  ๔. การรับสมัครสอบ 
  ๔.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๘๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันราชการ 
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  ๔.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู ้สมัครสอบต้อง เสียค่าธรรม เนียมสอบสําหรับ ตําแหน่งที ่สมัครสอบ 
จํานวน ๒๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๔.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ  
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นบัถึงวันปิดรับสมัครสอบ) จํานวน ๓ รูป 
   (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript 
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
   ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ 
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน 
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 
   สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 
ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาโทของ ก.พ. มาย่ืนให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสําหรับผู้ที่สอบได้ เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียกมารายงานตัว
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาต
ให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มาย่ืนด้วย 
 

/ ๕. เงื่อนไข ... 
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 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  ๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาโทของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์และเป็นผู้สอบผ่านขึ้นทะเบียนการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. แล้ว 
  ๕.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกาํหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ทาง www.cabinet.thaigov.go.th  
และปิดประกาศที่สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
   ๗.๑ การสอบแข่งขัน เพื ่อวัดความรู ้ความสามารถที ่ใช้เ ฉพาะตําแหน่ง 
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
    ๗.๑.๑ วิชาความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ได้แก่ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
    ๗.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) ได้แก่ มีความรู้
ความเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์ คําศพัท ์และสามารถจับประเด็นสําคญัของบทความได้อย่างถูกต้อง  
  ๗.๒ การสอบแขง่ขนัเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่ง ตั้ง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
การปรับตัวเข้ากับผู ้ร ่วมงาน สังคม และสิ ่งแวดล้อม ความคิดริเ ริ ่มสร้า งสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ เข้าสอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ทั ้งนี ้ จะทดสอบการสอบแข่งขัน เพื ่อวัดความรู ้ความสามารถที ่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งก่อน และให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ มีสิทธิเข้าทดสอบการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 

/ ๘. เกณฑ์การตัดสิน  ... 
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  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ซึ่งต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ก่อน 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง และต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  

  ๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๙.๑ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้ย่ืนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโทของ ก.พ. 
   ๙.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่
คะแนนเท่ากัน ให้ผู ้ที ่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
   ๙.๓ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้าสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

  ๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๐.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
   ๑๐.๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทของรัฐ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

       (ลงนาม)       อําพน กิตติอําพน 
      (นายอําพน กิตติอําพน) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

           


