
 
 

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศสํานักงาน  ก.ก. 

 
   ๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

   ๒.  อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

   ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

   ๔.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

      ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

   ๕.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

   ๖.  วิธีการรับสมัครสอบ 

   ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ   

      และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน 

   ๘.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนําไปในวันสอบข้อเขียน 

   ๙.  เง่ือนไขการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ 

        ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 

๑๐. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนําไปย่ืนหลังประกาศผลการสอบข้อเขียน 

๑๑. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน 

๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

๑๔. การบรรจุและแต่งตั้ง 

๑๕. การขอดูคะแนนสอบ 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บุคคลเข้ารับราชการ 

                                  เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๗ 
______________________ 

 
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)  จะดําเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๙)  มาตรา  ๒๙ (๗)  แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
เมื่อวนัที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัติงาน และตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ จึงประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จํานวน  ๑๔  ตําแหน่ง  ดังต่อไปนี ้

๑.  ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง       
     ๑.๑  ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏิบตัิงาน ไดแ้ก ่
   (๑) สัตวแพทย์ปฏิบตังิาน    จํานวน    ๒ อัตรา 
       (๒) เจ้าพนกังานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน   จํานวน   ๒๐ อัตรา 
       (๓) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน  จํานวน   ๓๐ อัตรา 
       (๔) เจ้าพนกังานพัสดปุฏิบตัิงาน   จํานวน   ๑๐ อัตรา 
   (๕) นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน    จํานวน   ๑๐ อัตรา 
   (๖) นายชา่งสํารวจปฏิบัตงิาน    จํานวน    ๒๕ อัตรา 
     ๑.๒  ตําแหนง่ประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ ไดแ้ก ่
       (๑) นกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบตัิการ   จํานวน    ๔ อัตรา 
   (๒) นกัประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ   จํานวน   ๑๕ อัตรา 
   (๓) นกัวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   จํานวน    ๑ อัตรา 
   (๔) นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร  จํานวน    ๒ อัตรา 
 
 

              /(๕) นกัวิชาการ... 
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   (๕) นกัวิชาการโสตทัศนศกึษาปฏิบตัิการ  จํานวน    ๑  อัตรา 
   (๖) นกัวิชาการจดัเก็บรายได้ปฏิบัติการ   จํานวน   ๓๕ อัตรา 
   (๗) นกัวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ   จํานวน    ๒ อัตรา   
   (๘) นกัพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ   จํานวน    ๑ อัตรา   

  ๒.  อัตราเงินเดือนท่ีจะไดร้บั 
        ผู้สอบแข่งขันไดท้ี่ได้รบัการบรรจุและแตง่ตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งจะไดร้ับเงนิเดือน  ดังนี ้  
        ๒.๑  ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  

    ๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อตัราเงนิเดอืน  ๙,๔๐๐  บาท หรือ 
ตามที ่ก.ก. กําหนด 

    ๒.๑.๒ ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนคิ (ปวท.) และอนุปรญิญาทีม่ีหลกัสูตรกําหนด 
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวฒุปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  
๑๐,๘๔๐  บาท หรือตามที ่ก.ก. กาํหนด 

    ๒.๑.๓ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนปุริญญาที่มหีลักสตูรกาํหนด 
ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตรา
เงินเดือน  ๑๑,๕๐๐  บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 
             ๒.๒  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

    ๒.๒.๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

    ๒.๒.๒ ปริญญาตรีสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ท่ีมีหลกัสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 
๕ ป ีต่อจากวฒุิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท หรือตาม 
ที ่ก.ก. กําหนด 

    ๒.๒.๓ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี   
อัตราเงินเดือน  ๑๕,๘๐๐  บาท หรือตามที ่ก.ก. กําหนด 

  ๓.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
        ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้  

  ๔.  คุณสมบัติท่ัวไป ลกัษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งของผู้มีสิทธ ิ
สมัครสอบ 
 
              /๔.๑  ผูส้มัครสอบ... 
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        ๔.๑  ผูส้มัครสอบแข่งขนัต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา ๔๓   
แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี ้
               ก. คุณสมบตัิท่ัวไป  
   (๑)   มีสัญชาติไทย 
            (๒)   มีอายุไมต่่ํากว่าสิบแปดป ี
      (๓)   เปน็ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเปน็ประมขุดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 
               ข. ลักษณะตอ้งหา้ม 
      (๑)   เปน็คนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวกิลจรติหรอื 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ก. 

(๒)   เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตนิีห้รือตามกฎหมายอื่น 
      (๓)   เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเปน็ที่รงัเกียจของสังคม 
      (๔)   เปน็บคุคลล้มละลาย       

(๕)   เปน็ผู้เคยต้องรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ      
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ปน็โทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    (๖)   เปน็ผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ  

  (๗)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตนิี ้ หรือตามกฎหมายอืน่ 
     (๘)   เปน็ผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตนิี ้ 
หรือตามกฎหมายอืน่ 
    (๙)   เปน็ผู้เคยกระทาํการทจุริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน     
ในหนว่ยงานของรัฐ 
       ผู้ท่ีจะเข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. 
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  ก.ก. อาจพิจารณายกเวน้ให้เข้ารบัราชการได้ แตถ่้าเปน็กรณีมีลักษณะ 
ต้องห้ามตาม ข. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ 
ต้องห้ามตาม ข. (๘) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี 
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
 

    /ผู้ที่จะเข้ารับ...      
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       ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่ง 
ทางการเมืองหรือเปน็กรรมการหรือผูด้ํารงตําแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที ่
ในพรรคการเมอืง ผูน้ั้นต้องลาออกจากการดํารงตําแหนง่หรือการประกอบอาชีพนัน้และการลาออกตอ้งมีผล 
ก่อนวันบรรจุเข้ารบัราชการ 
        ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามท่ีกาํหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน่ง  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครสอบท้ายประกาศนี้  ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือ 
ในวันปิดรับสมคัร  คือวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   
        ๔.๓  พระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี ้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑   
และตามความในข้อ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวนัที่  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๓๘ 

  ๕.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
        ๕.๑  ผู้สมคัรสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน  เมือ่ส่งใบสมคัรสอบแลว้  จะไม่สามารถ 
แก้ไขข้อความใด ๆ ไดอ้ีก 
       ๕.๒  ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตาํแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ  
เพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่งของระดับท่ีเลือกน้ัน  เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได ้
       ๕.๓  การสมัครสอบตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอนัเปน็เท็จ อาจมีความผิด 
ทางอาญาฐานแจง้ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

๕.๔  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ   
โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจรงิ ในกรณ ี
ที่มีความผดิพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครสอบ 
นํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
       ๕.๕  ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่าย 
ที่มุมบนด้านขวามอืของใบสมัครสอบ จึงจะถือว่าเป็นใบสมัครสอบที่สมบรูณ ์
       ๕.๖  ผู้สมัครสอบที่ชาํระเงนิค่าธรรมเนียมสอบ  คา่ธรรมเนียมธนาคาร  และค่าบริการ 
ทางอินเทอร์เนต็  หลังวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และจะไม่คนืเงนิให ้ 
 
           /๖. วิธีการรับ... 
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  ๖.  วิธีการรับสมัครสอบ 

           เปิดรับสมคัรสอบทางอนิเทอรเ์นต็ (Internet)  ระหว่างวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗   
ถึงวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยเปิดที่เว็บไซต์  
http://ksb.bangkok.go .th  หรือ   http://www.bangkok.go .th/exam  หรือ   
http://office๒.bangkok.go.th/csc  หรือ   http://www.bangkok.go.th  หัวข้อประกาศ 
รับสมัครสอบแขง่ขนัฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ซึ่งมขีั้นตอน  ดังนี ้
               ๖.๑  ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอรเ์น็ต 
              (๑)  อา่นและทําความเข้าใจเกีย่วกบัประกาศรับสมคัรสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน 
การกรอกใบสมัครสอบให้ถีถ่้วนก่อนทําการกรอกใบสมคัรสอบ 
              (๒)  กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  โดยผู้สมัครสอบจะต้อง 
เข้าไปกรอกใบสมัครที่ปุ่ม สมัครสอบ  ภายในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ระบบจะออกแบบฟอร์ม 
การชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัต ิ
              (๓)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงนิค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด  A๔   
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนัน้ใหบ้ันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทกึข้อมูล  
เช่น  แผน่บนัทึก (Diskette หรือ Flash Drive) เป็นตน้  เพ่ือพิมพ์ในภายหลงั 
              (๔)  ในกรณไีม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงนิค่าธรรมเนียมสอบได้ให้กลับ 
ไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือพิมพ์ที่ปุ่ม  ค้นหาแบบฟอร์มการชาํระเงิน แต่จะ 
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน่งท่ีกรอกไว้ในครั้งแรกในใบสมัครสอบ 
               ๖.๒  ขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
              (๑)  นําแบบฟอรม์การชาํระเงนิค่าธรรมเนียมสอบไปชําระเงิน จํานวน ๓๐๐ บาท  
ท่ีเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ระหว่างวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี   
๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในเวลาทําการของธนาคาร 
              ทั้งนี้  การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณเ์ม่ือผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ  และไดด้ําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาท่ีกําหนด 

(๒)  ผู้สมัครสอบต้องชาํระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอนิเทอร์เน็ต 
(Internet)  จาํนวน  ๓๐  บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)  ต่อหนึ่งรหัสประจาํตัวสอบนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมสอบ 
          เมื่อผู้สมคัรสอบได้สมัครและชําระเงนิค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไมค่ืน 
เงินใหไ้มว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
           /(๓)  สํานักงาน... 
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               (๓)  สํานักงาน ก.ก. จะกาํหนดเลขประจาํตัวสอบให้ผู้สมัครสอบที่ชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบแล้ว  ตามลําดับของการชาํระเงนิค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ 
               ๖.๓  ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบพรอ้มเลขประจําตัวสอบ 
              หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทําการ ให้ผู้สมัครสอบ
เขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์ http://ksb.bangkok.go.th  หรือ  http://www.bangkok.go.th/exam ทีปุ่่ม พิมพ์ใบสมัคร 
และเลขประจําตัวสอบ  แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A๔  ผู้สมัครสอบต้อง 
ลงลายมือชื่อในใบสมคัรสอบ พร้อมตดิรูปถ่ายที่มมุบนด้านขวามือของใบสมคัรสอบ เพ่ือนําไปยื่นและส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าท่ีคุมสอบในวันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถท่ี 
ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
     สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจําตัวสอบให้นําหลักฐานการชําระเงินไปติดต่อ 
กลุ่มงานดาํเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สาํนักงาน ก.ก. ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
ภายในวันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  หากพ้นกําหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครัง้นี ้
               ๖.๔  ผูส้มัครสอบที่มีความพิการทางการมองเหน็  ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 
หรือทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สํานักงาน ก.ก.                                                   
จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวนัสอบตามที่แจง้ไว้ในใบสมคัรสอบ และตามที่สํานักงาน ก.ก. 
เห็นสมควร 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีปฏิบัติของ 

ผู้เข้าสอบแข่งขัน 
      สํานักงาน ก.ก.  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ 
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ 
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ในวันท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ 
ความสามารถทึ่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) และจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์  http://ksb.bangkok.go.th  
หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://office๒.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th  
  สํานักงาน ก.ก. กาํหนดสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันท่ี  ๑๕   
มิถุนายน  ๒๕๕๗  และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในวันท่ี  ๖  
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึงผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบท้ังสองภาคคือ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
 

          /และภาคความรู.้.. 
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และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ท้ังน้ี ผู้ท่ีขาดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.)  และสาํนักงาน ก.ก.  
อาจเปลี่ยนแปลงกําหนดวนั เวลา ขา้งต้นไดต้ามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนกําหนดเวลาดงักล่าว   

๘.  หลักฐานและเอกสารท่ีต้องนําไปในวันสอบขอ้เขยีน 
       ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  

  (๑) หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
                      บตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบัตรที่ทางราชการออกให้ท่ีมเีลขประจําตวั 
ประชาชน ๑๓ หลกั  และมรีูปถ่าย  พร้อมลายมือชือ่ของผู้สมัครสอบ 

  (๒) หลกัฐานการแสดงตนเพ่ือเขา้ห้องสอบและต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ  
           ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ (รูปถ่ายปัจจุบัน 
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไวไ้ม่เกนิ ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ X ๒ นิว้ โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่าย
โดยเฉพาะ) และลงลายมอืชือ่ผู้สมัครสอบ จงึจะถอืว่าใบสมัครสอบสมบรูณ ์ 

*** หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหน่ึงตามข้อ ๘.๑ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
  (๓) หลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ ท่ีต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
      (๓.๑)  สําเนาวฒุิการศกึษาที่ระบุสาขาวิชาเอกที่ใชส้มัครสอบ เชน่ ปรญิญาบัตร  

หรืออนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบตัร - 
วิชาชีพ หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ  พร้อมสําเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ   
และรับรองสําเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบไว้ท่ีมุมบน 
ด้านขวามือ  โดยผู้สมคัรสอบแขง่ขนัฯ  จะต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ   
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  

      อนึ่ง  หลักฐานการศกึษาถ้าปริญญาบตัรมไิดร้ะบุสาขาวชิาไว้  ให้ย่ืนสําเนา 
ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ฉบับภาษาไทย  และถ้าเป็นหลักฐานการศึกษา 
จากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  จะต้องมีเอกสารฉบบัแปลโดยผู้ท่ีมีใบอนญุาตในการแปลด้วย 

     (๓.๒)  หลักฐานอื่น ๆ กรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ 
ไม่ตรงกนั เช่น สําเนาใบเปลีย่นชื่อตวั - ชื่อสกุล  สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูส้มัครสอบเปน็เพศหญิง)  
เป็นต้น  จํานวน ๑ ฉบับ 
  สําหรับผู้สมัครสอบท่ีไม่ไดนํ้าสําเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ ๘.๑ (๓)   
ไปยื่นและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าท่ีคุมสอบในวันสอบขอ้เขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  
 
                           /ให้นําหลักฐาน...  
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ให้นําหลักฐานและเอกสารดังกล่าวส่งท่ีกลุ่มงานดาํเนินการสอบ  กองสรรหาบุคคล  สาํนักงาน ก.ก.  
ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยตนเอง ในเวลาราชการภายใน ๓ วันทําการ  
นับแต่วันถัดจากวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) หากพ้นกาํหนดให้ถือว่า 
ผู้สมัครสอบสละสิทธิในการสอบครั้งน้ี 
       ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  

  หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
  (๑) หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 

                      บตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบัตรที่ทางราชการออกให้ท่ีมเีลขประจําตวั 
ประชาชน ๑๓ หลกั  และมรีูปถ่าย  พร้อมลายมือชือ่ของผู้สมัครสอบ 

  (๒) หลกัฐานการแสดงตนเพ่ือเขา้ห้องสอบและต้องยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ  
           ใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัครสอบ (รูปถ่ายปัจจุบัน 
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไวไ้ม่เกนิ ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ X ๒ นิว้ โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่าย
โดยเฉพาะ และต้องเปน็รูปถ่ายที่ถ่ายในคราวเดียวกนักบัข้อ ๘.๑ (๒)) และลงลายมอืชื่อผู้สมัครสอบ จึงจะถือวา่ 
ใบสมัครสอบสมบรูณ ์  

*** หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหน่ึงตามข้อ ๘.๒ (๑) และ (๒) ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

๙.  เงื่อนไขการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู ้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) 

      ๙.๑  ผูเ้ขา้สอบแข่งขันต้องนําหลกัฐานและเอกสารตามข้อ ๘.๑ ไปแสดงตนเพ่ือเขา้ 
ห้องสอบและยื่นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีคุมสอบในวันสอบข้อเขยีนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  
 (ภาค ก.) และหลักฐานตามข้อ ๘.๒ ไปแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบในวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.)  

๙.๒  ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อผูเ้ข้าสอบ ตามที่กําหนด 
                      ๙.๓  ในการสอบข้อเขียน  ห้ามผู้เข้าสอบนําตํารา หนังสือ  บันทึกข้อความ  
เอกสารใด ๆ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ท่ีใช้คํานวณได้ หรือ 
เครื่องมือสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์ทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยตุดิตามตัว วิทยสุื่อสาร  
เป็นต้น เขา้ห้องสอบเดด็ขาดและห้ามผูเ้ข้าสอบนํากระเป๋าสะพาย กระเป๋าเอกสารเข้าไปยังท่ีน่ังสอบ 
จะอนุญาตให้นําสิ่งของติดตัวเข้าห้องสอบได้เฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ  
ได้แก่ ดินสอดํา ๒B ปากกา ยางลบ ท่ีเหลาดินสอ เท่าน้ัน หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 

                   /และหมดสิทธิ...  
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และหมดสิทธิการสอบในครั้งน้ีทุกภาควิชา ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าว  
และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่วา่กรณีใด 
       ๙.๔  ผู้เข้าสอบแข่งขันยินยอมให้เจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการดาํเนนิการสอบแขง่ขัน  ประธานอํานวยการสอบ  ตรวจคน้ร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ 
หรือขณะทําการสอบ  กรณีมีเหตุสงสัย  และยินยอมให้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพกรณีมีการทุจริต 
ในการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบ 
             ๙.๕  ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันคัดลอกข้อสอบและหรือคําตอบ และห้ามนําข้อสอบ ตลอดจน 
กระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบวา่ผู้ใดกระทําสิ่งทีห่้าม ผู้นัน้จะต้องยุติการทําข้อสอบ 
ทันท ีและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาการสอบแล้ว รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ 
             ๙.๖  เมื่อหมดเวลาสอบหรือเมื่อทําข้อสอบเสร็จแล้ว  ผู้เข้าสอบประสงค์จะส่งกระดาษ 
คําตอบและข้อสอบ  ให้นั่งประจําที่แล้วยกมือเพ่ือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะต้องลงลายมือชื่อส่ง
กระดาษคําตอบและข้อสอบในบัญชีลงลายมือชือ่ผู้เข้าสอบ  ทัง้นี ้ ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบได ้
เมื่อหมดเวลาสอบ   และต้องไดร้ับอนุญาตจากหวัหน้าหอ้งสอบด้วย  หากมไิดป้ฏิบตัิตามที่กําหนดจะไมไ่ด ้
รับการตรวจกระดาษคาํตอบ 
             ๙.๗  ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ก่อน  
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) เน่ืองจากหลักสูตรการสอบ 
กําหนดให้ผู้สมัครสอบต้องสอบทุกภาค  

  ***  รายละเอียดวิธีปฏิบัติของผูเ้ขา้สอบแขง่ขันให้ดจูากประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรือ่ง วิธีปฏิบัติของผูเ้ขา้สอบแข่งขัน ซ่ึงจะประกาศให้ทราบพรอ้มกับการประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธเิขา้สอบแข่งขัน 

  ๑๐.  หลักฐานและเอกสารท่ีต้องนําไปยื่นหลังประกาศผลการสอบข้อเขยีน 
          ผู้สอบข้อเขียนไดต้้องย่ืนหลักฐานและเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที ่
ทีก่ําหนด ดงันี ้
          ๑๐.๑  ต้นฉบบัใบคณุวุฒกิารศกึษาทีต่รงกับสําเนาฉบับที่ย่ืน ณ วันสอบขอ้เขียน   
พร้อมสําเนา  ๒  ฉบับ 
          ๑๐.๒  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสาํเนา ๑  ฉบับ 
          ๑๐.๓  บัตรประจําตวัประชาชน  พร้อมสําเนา  ๑  ฉบับ 
         ๑๐.๔  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔  คือ 

                                                                                                    /- วัณโรคใน… 
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    - วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรงั 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ตามที่ ก.ก. กําหนด 

   ๑๐.๕  สด.๙ และ สด.๘ หรือ สด.๔๓ (กรณีผู้สมัครสอบเปน็เพศชาย) พร้อมสําเนา 
อย่างละ  ๒  ฉบับ   
          ๑๐.๖  หลักฐานอื่น ๆ  กรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน   
เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกลุ ใบสาํคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเปน็เพศหญิง) พรอ้มสําเนาอย่างละ  ๒  ฉบับ 

   **   ให้ผู้สมัครสอบรับรองสําเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง  พร้อมเขียนชื่อตําแหน่ง 
ที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบไว้ท่ีมุมบนด้านขวามือทุกแผ่น 

*** บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร  และหรือไม่เข้าสอบตามวัน  เวลา  และสถานท่ี 
ท่ีกําหนดถือเป็นผูข้าดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบและไม่มีสิทธเิข้าสอบในขั้นตอนต่อไป  และผู้ท่ีสอบ 
ไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอนต่อไปเช่นกัน  

  ๑๑. หลักสตูรและวิธีการสอบ 
        ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถ 
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้ง ๒ ภาคแล้ว 
จะต้องย่ืนหลกัฐาน และเข้ารับการทดสอบสุขภาพจติ วดัคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัตําแหนง่ และทดสอบ 
ความเหมาะสมกบัตําแหน่งกอ่นการสมัภาษณ ์ในวนั เวลา และสถานทีท่ี่กาํหนด จงึจะมสีิทธเิขา้รบัการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ)์ 
        ยกเว้นตําแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัตกิาร ผูส้มัครสอบต้องสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  
โดยวิธีสอบข้อเขียนและวธิีทดสอบภาคปฏิบัติ และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
(ภาค ข.) แลว้จะต้องย่ืนหลกัฐาน และเข้ารบัการทดสอบสุขภาพจิต วดัคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัตาํแหนง่  
และทดสอบความเหมาะสมกับตาํแหน่งก่อนการสมัภาษณ์ ในวนั เวลา และสถานที่ที่กาํหนด จึงจะมีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (สัมภาษณ)์ 
 

                                                                                                  /*** รายละเอียด… 
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         *** รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๑๒. เกณฑก์ารตดัสิน 
        ผู้สอบแข่งขันไดต้้องเปน็ผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไมต่่ํากว่ารอ้ยละ  ๖๐   
ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวดัผลดว้ย 

  ๑๓. การขึ้นบัญชีผูส้อบแขง่ขันได ้
        การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง่เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
เท่ากนั  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไปมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัที่สูงกวา่  ถา้ยังคงไดค้ะแนนเท่ากันอีก   
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
        บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันไดค้รั้งนี้เปน็อนัยกเลิก 

  ๑๔. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ 
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันไดต้ามจํานวนอตัราตําแหน่งทีว่่าง  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้

                ๑๔.๑  กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค ์       
จะโอนโดยผลการสอบแข่งขนั 
        ๑๔.๒  ผูท้ี่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัตริาชการใหก้รุงเทพมหานครเปน็เวลา 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น   
เว้นแต่ลาออกจากราชการ     

   ๑๕. การขอดูคะแนนสอบ 
       การประกาศรายชื่อผูส้อบแข่งขนัได้ของสํานักงาน ก.ก. ใหถ้ือเปน็ที่สุด ผู้สมคัรสอบ 
ไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแตป่ระการใด กรณีท่ีมขี้อสงสัยเกีย่วกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได ้
ภายใน ๙๐ วนั นับจากวนัทีป่ระกาศรายชื่อผู้สอบแขง่ขนัได ้
 
                                                                                                   /อน่ึง  ถ้าปรากฏ… 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
  อน่ึง  ถ้าปรากฏวา่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจรติอันอาจทําให้เกดิความไม่เป็นธรรม 
ในการสอบแข่งขัน  อาจพิจารณาให้ยกเลกิการสอบครั้งน้ีท้ังหมดหรือยกเลิกเฉพาะตําแหน่ง  หรือยกเลกิ     
การสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคท่ีเกิดการทุจรติหรอืส่อไปในทางทุจริตตามแตจ่ะเห็นสมควรได้ สําหรับ 
ผู้ท่ีทุจริตและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจรติ หรือส่อไปในทางทุจริต จะไม่มีสทิธิเข้าสอบอกี และไม่มีสิทธ ิ 
สมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอกีต่อไป 
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        (นายพรเทพ  อคัรวรกุลชยั) 
 หัวหน้าสาํนักงาน  ก.ก. 
 ผู้ดําเนินการสอบแข่งขนั 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


