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 (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิด 
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ 

 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  (๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนของรัฐ 
             ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำน 
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ์สมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ น.ว. 85/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 

 3.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
 3.3 เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับเดียวกัน        
กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของส ำนักงำน ก.พ. 

 4. การรับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com 
ตำมขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 
1 - 25 ตุลาคม 2564 
  (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัคร
สอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร” 
 (๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ระบบจะก ำหนด 
แบบฟอร์มกำรช ำระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
 
           (๓) พิมพ์แบบฟอร์ม... 
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 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถค้นหำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th 
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน” 
แต่จะไมส่ำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  ขั้นตอนที่ ๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564 
 ให้ผู้สมัครสอบน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบที่เคำน์เตอร์
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันและเวลำท ำกำรของธนำคำร และให้เก็บ
หลักฐำนกำรช ำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลักฐำนกำรช ำระเงิน 
หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำท่ีช ำระเงิน ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจำก
ที่ช ำระเงินแล้ว 
  ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน ๓30 บำท ซ่ึงประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมสอบ 
จ ำนวน ๓00 บำท และคำ่ธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน ๓๐ บำท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากช าระเงินแล้ว 
  หลังจำกที่ได้ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบ 
สถำนะกำรช ำระเงินได้ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” 
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน” 
 ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เป็นต้นไป 
 เมื่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ ำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ 
ออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” 
 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียงต ำแหน่งเดียว และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์กำรสมัครสอบ ในข้อ 3.๒ โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร    
วิชำชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันปิดรับสมัคร    
คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 
  5.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง 
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ 
 
 
 
              5.4 ผู้สมัครสอบ… 
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  5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือ 
ไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่ำเป็นคุณวุฒิตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัคร
สอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ทั้งนี้ในกรณีผู้สมัครยืนเอกสำรปลอม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะด ำเนินกำรทำงคดีอำญำต่อไปด้วย 
 6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th 
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม 

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้
เฉพำะต ำแหน่ง และสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ดังนี้  
 7.1 กำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ผู้สมัครสอบในต ำแหน่งใดต้องสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใ ช้
เฉพำะต ำแหน่งนั้น ดังรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
 7.๒ กำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน) 
  สอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ 
หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือ
พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ    
ไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ ำเป็นของต ำแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  
และเม่ือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ 
แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 8. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง        
และในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 8.1 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกเว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก     
และไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 2) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย ลำยมือชื่อ 
และเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญำตขับรถที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก 
 
 
             3) ส ำเนำหนังสือ… 

http://www.mof.go.th/
http://paladmof.thaijobjob.com/
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 3) ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของส ำนักงำน ก.พ. จ ำนวน 1 ฉบับ 
 4) ส ำเนำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำบัตรหลักสูตร 3 ปี 
ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และส ำเนำระเบียบแสดงผลกำรศึกษำ 
(Transcript of Recods) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำ
หลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งได้ ก็ให้น ำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกำศนียบัตร หรืออนุปริญญำบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำยมำยื่นแทน  
 ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนขวำของเอกสำร  
 8.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประกอบด้วย 
ส ำเนำหนักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำน
กำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียน   
ค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบน
ด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร  

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วย 

 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล ำดับที่
จำกผู้ได้คะแนนรวมของกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และกำรสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนน
กำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับ 
ที่สูงกว่ำ 
 กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในต ำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 

  12. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได ้
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 

         ส ำนักงำนปลัด... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ผู้สมัครสอบต้อมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งโดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่ำง อ่ืนที่เทียบได้ ในระดับ
เดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ  
   2) อนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ    
 2. เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่ำ ของส ำนักงำน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

   ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
จ ำนวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                      
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 - ควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณของกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ พ.ศ. 2543 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และกระทรวงกำรคลัง 

------------------------------------------------------------- 
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ต าแหน่งที่ 2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน อัตรำเงินเดือน 11,500 - 12,650 บำท หรือตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรก ำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข เพ่ือก ำหนดอัตรำเงินเดือนส ำหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของกรมในสังกัดกระทรวงกำรคลัง ลงวันที่ 28 
กรกฎำคม 2559 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะผูปฏิบัติงำนระดับตน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำร
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

  1) ดานการปฏิบัติการ 
   (1) จัดท ำและปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งำน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   (2) รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณ เพ่ือใช้ประกอบในกำรท ำงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน 
   (3) ตรวจสอบและดูควำมถูกต้องของเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง
ในกำรปฏิบัติงำน 
   (4) ประสำนงำนในระดับฝ่ำยหรือกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เพ่ือขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 

  2) ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจ้งเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่     
ระดับรองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่สนใจ 
   (2) ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป    
เพ่ือขอควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ        
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ผู้สมัครสอบต้อมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งโดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร สำขำวิชำกำรตลำด หรือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   2) อนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี หรอืสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
  2. เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่ำ ของส ำนักงำน ก.พ. 
 
 
 
 
 

หลักสูตร… 



-๑๐- 
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

   ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
จ ำนวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
 - ควำมรู้เบื้องต้นทำงด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. 2562 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 - ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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