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ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 
 

เร่ือง  รบัสมคัรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดาํเนินการสอบ                          
ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

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

 ดว้ย ก.พ. จะดาํเนินการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในสว่นราชการต่าง ๆ 
ฉะนัน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551     
และหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที ่นร 1004.1/ว 15  ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2551  เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร   
และเงือ่นไขการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจุบคุคลเขา้รบัราชการ จงึประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนัดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

 1. หน่วยท่ีรบัสมคัรสอบ 
  จะรบัสมคัรสอบจาํนวน 4 หน่วย รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ (เอกสาร
หมายเลข 1) 

 2. วิธีดาํเนินการ 

  2.1 ก .พ . จะเปิดรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ปริญญาตรี ปริญญาโท      
หรอืเทยีบได้ในระดบัเดยีวกนัสาขาวิชาใดวชิาหนึ่ง ที ่ก.พ. รบัรอง ทางอนิเทอรเ์น็ต ตัง้แต่วนัที ่15 
พฤษภาคม – 4 มถิุนายน 2552 และจะดําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)     
เพื่อขึน้ทะเบยีนผูผ้่านภาค ก. ไว ้เมือ่สว่นราชการใดประสงคจ์ะบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในตําแหน่งใด
จากผู้สําเร็จการศกึษาวุฒิใด สาขาวชิาใดหรอืทางใด ส่วนราชการนัน้จะรบัสมคัรจากผู้ที่ข ึ้นทะเบียน        
ผูส้อบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และดาํเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ
ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (ภาค ค.) แลว้ขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พื่อบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ
ในตาํแหน่งนัน้ต่อไป 

  2.2  การดาํเนินการสอบ จะจดัสอบ ณ ศนูยส์อบกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดย 

   1)  กาํหนดวนัสอบตามระดบัการศกึษาของผูส้มคัรสอบ หรอืตามที ่ก.พ.
เหน็สมควร 
                                 2)  ผูส้มคัรสอบในระดบัการศกึษาเดยีวกนัทีช่าํระคา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
กอ่นจะมสีทิธเิขา้สอบกอ่น 
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 3.  คณุสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ 
  3.1 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีณุสมบตัทิัว่ไปและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 36         
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ดงัตอ่ไปน้ี 
   ก.  คณุสมบตัทิัว่ไป 
    (1)  มสีญัชาตไิทย 
    (2)  มอีายไุมต่ํ่ากว่าสบิแปดปี 
    (3) เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุดว้ยความบรสิทุธใิจ 

   ข.  ลกัษณะตอ้งหา้ม 
    (1)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง    
    (2)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  คนวกิลจรติ
หรอืจติฟ ัน่เฟือน  ไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามทีก่าํหนดในกฎ ก.พ. 
    (3)   เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัราชการหรอืถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการ
ไวก้อ่นตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 
    (4)  เป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 
    (5)   เป็นกรรมการหรอืผูด้าํรงตาํแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรค
การเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 
    (6)   เป็นบคุคลลม้ละลาย 
    (7)   เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคกุเพราะ
กระทาํความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
    (8)   เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
    (9)    เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทาํผดิวนิยั
ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    (10)   เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อกเพราะกระทาํผดิวนิยัตาม
พระราชบญัญตันิี้ หรอืตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ หรอืเขา้
ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 
    ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนซึง่มลีกัษณะต้องหา้มตาม ข. 
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรอื (11)  ก.พ. อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้แต่ถา้เป็นกรณีมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (8) หรอื (9) ผูน้ัน้ตอ้งออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสองปีแลว้ และในกรณี
มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (10) ผูน้ัน้ตอ้งออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสามปีแลว้ และตอ้งมใิช่
เป็นกรณอีอกจากงานหรอืออกจากราชการเพราะทุจรติต่อหน้าที ่
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    สําหรบัพระภิกษุหรอืสามเณรทางราชการไม่รบัสมคัรสอบและไม่อาจให ้ 
เขา้สอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ ทัง้นี้ ตามหนังสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝี่ายบรหิาร         
ที ่นว 89/2501 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2501 และตามความในขอ้ 5 ของคาํสัง่มหาเถรสมาคม ลงวนัที ่17 
มนีาคม 2538 

  3.2 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัผูส้มคัรสอบตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีด   
แนบทา้ยประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 
 

 4. การรบัสมคัรสอบ 

  4.1  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบ สมคัรไดท้างอนิเทอรเ์น็ต ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 
– 4 มิถนุายน 2552 ตลอด 24 ชัว่โมง ไมเ่วน้วนัหยดุราชการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
   (1)   เปิดเวบ็ไซต ์ http://job3.ocsc.go.th  หวัข้อ  “รบัสมคัรสอบภาค ก.  
ของ ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” 
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่กําหนด
ระบบจะกาํหนดแบบฟอรม์การชาํระเงนิผา่นเคาน์เตอร ์บมจ. ธนาคารกรงุไทย ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ  
   (3) พมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิลงในกระดาษขนาด A4  จาํนวน 1 แผน่ 
หรอืหากไม่มเีครื่องพมิพใ์นขณะนัน้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูเกบ็ไวใ้นรูปแบบ File ลงในสื่อบนัทกึขอ้มลู เช่น 
Diskette เป็นตน้ 
   ในกรณีทีไ่ม่สามารถพมิพแ์บบฟอร์มการชําระเงนิหรอืบนัทกึขอ้มลูได ้ผูส้มคัร
สามารถเขา้ไปพมิพแ์บบฟอรม์การชําระเงนิ หรอืบนัทกึขอ้มลูลงในสือ่บนัทกึขอ้มลูใหมไ่ดอ้กี แต่จะไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มลูในการกรอกใบสมคัรในครัง้แรกทีส่มบรูณ์แลว้ได ้
  4.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงนิไปชําระเงนิเฉพาะท่ีเคาน์เตอร ์บจม.ธนาคาร 
กรุงไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ  ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 5 มิถนุายน 2552 ภายในเวลาทาํการของ
ธนาคาร การรบัสมคัรสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเรียบรอ้ยแล้ว 
  4.3 คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบ จาํนวน 130 บาท ซึง่ประกอบดว้ย 
   (1)  คา่ธรรมเนียมสอบ จาํนวน 100 บาท 
   (2)  คา่ธรรมเนียมธนาคารรวมคา่บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต จาํนวน 30 บาท 
   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 
 4.4 ผูส้มคัรท่ีชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบแล้ว หลงัจากปิดรบัสมคัรสอบ 
ก.พ. จะกาํหนดเลขประจาํตวัสอบให้ ตามลาํดบัของการชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ  
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 4.5 ผูส้มคัรทีช่าํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบแลว้สามารถเขา้ไปตรวจสอบ 
เลขประจาํตวัสอบ ไดต้ัง้แตว่นัท่ี  24  มิถนุายน  2552  เป็นตน้ไปโดยเขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์ http://job3.ocsc.go.th  
หวัขอ้  “รบัสมคัรสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  หวัข้อย่อยตรวจสอบ                    
เลขประจาํตวัสอบ” เมือ่ไดร้บัเลขประจาํตวัสอบแลว้ ใหพ้มิพใ์บสมคัรลงในกระดาษ A4 สาํหรบัผูท้ีย่งั
ไมไ่ดร้บัเลขประจาํตวัสอบ ใหนํ้าหลกัฐานการชาํระเงนิ  ตดิต่อศนูยส์รรหาและเลอืกสรร สาํนกังาน ก.พ. 
47/101 ถนนตวิานนท ์ซอย 4 ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืง  จงัหวดันนทบุร ีภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
  4.6 สาํหรบัผูท่ี้มีหนังสือรบัรองผลการสอบผา่นภาค ก. หรือ ภาค ก.และภาค ข.
(ระดบัปริญญาโท) ของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสมคัรสอบในครัง้น้ีอีก 
                                     4.7   ผูท้ ีม่คีวามบกพรอ่ง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2537)) 
ทางการมองเหน็ ทางการไดย้นิหรอืการสือ่ความหมาย ทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหว สาํนกังาน ก.พ. 
จะพยายามจดัหาสิง่อาํนวยความสะดวกใหใ้นวนัสอบ ตามทีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัร 
 

  5.  เง่ือนไขการสมคัรสอบ 

  5.1 ผูส้มคัรสอบสมคัรได้เพียงครัง้เดียวเท่านัน้ 

  5.2 ผูส้มคัรเลือกสมคัรสอบได้เพียง 1 หน่วย เม่ือเลือกแล้วจะเปล่ียนแปลง
แก้ไขไม่ได้               

  5.3 ผู้สมคัรสอบจะต้องเป็นผู้มวีุฒกิารศกึษาตรงตามคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิ         
สมคัรสอบในขอ้ 3.2  โดยตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาและไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ ภายใน   
วนัสดุท้ายของการรบัสมคัรสอบ คือ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2552 ทัง้นี้ การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร
ขัน้ประกาศนยีบตัร อนุปรญิญาหรอืปรญิญาของสถานศกึษาใด จะถอืตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบ
เกีย่วกบัการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขัน้ประกาศนียบตัร อนุปรญิญา หรอืปรญิญาของสถานศกึษา
นัน้เป็นเกณฑ ์
  5.4 การสมคัรสอบตามขัน้ตอนขา้งต้น ถอืว่าผูส้มคัรสอบเป็นผูล้งลายมอืชื่อ และ
รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่ว ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 
ดงันัน้ หากผูส้มคัรสอบจงใจกรอกขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ อาจมคีวามผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  5.5 ผู้สมคัรสอบต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผู้ม ี       
คุณสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัรสอบ และต้องกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ใหถู้กต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจรงิ ในกรณีทีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรสอบ หรอืตรวจพบว่าเอกสารหลกัฐานคุณวุฒ ิซึง่
ผูส้มคัรสอบนํามายืน่ไมต่รงหรอืไมเ่ป็นไปตามประกาศรบัสมคัรสอบ สาํนกังาน ก.พ. จะถอืวา่ผูส้มคัรสอบ
เป็นผูข้าดคณุสมบตัใินการสมคัรสอบครัง้นี้มาตัง้แต่ตน้ และจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
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 6. การประกาศรายช่ือผูส้มคัรสอบ วนั  เวลา  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกบั
การสอบ 

  สาํนกังาน ก.พ. จะประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบ
เกีย่วกบัการสอบในวนัท่ี  2  กรกฎาคม  2552  ทางเวบ็ไซต์  http://job3.ocsc.go.th  หวัข้อ                  
“การประกาศรายช่ือ ผูส้มคัรสอบ  วนั  เวลา  สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกบัการสอบ” 
 

 7. หลกัสตูรและวิธีการสอบ    

  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
  ทดสอบความรูค้วามสามารถ ดงัตอ่ไปนี้ โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน  

1. วชิาความสามารถทัว่ไป (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
(1) ความสามารถทางดา้นการคดิคาํนวณ 

   ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบือ้งตน้ การวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องจาํนวนหรอืปรมิาณ การแกป้ญัหาเชงิปรมิาณ และขอ้มลูตา่งๆ 
   (2) ความสามารถดา้นเหตุผล 
 ทดสอบความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของคาํ ขอ้ความ หรอื
รูปภาพ  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สญัญลกัษณ์  สถานการณ์หรอื
แบบจาํลองต่างๆ 
  2. วชิาภาษาไทย (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
   (1) ความเขา้ใจภาษา 
   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทาํความเขา้ใจกบับทความ หรอืขอ้ความ
ทีก่ําหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามทีต่ามมาในแต่ละบทความ หรอืขอ้ความ ทัง้นี้ รวมไปถงึการสรุปความ และ
ตคีวามดว้ย  
 

   (2) การใชภ้าษา 
   ทดสอบความสามารถในการเลอืกใชค้าํหรอืกลุ่มคาํ การเขยีนประโยคไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัภาษาและการเรยีงขอ้ความ  
 

 8. เกณฑก์ารตดัสินในการขึน้ทะเบียนผูส้อบผา่นภาค ก. ของ ก.พ. 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. และได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 
จะตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนรวมทัง้ 2 วชิา ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 60 
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 9. การประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นภาค ก. 
  สาํนกังาน ก.พ. จะประกาศรายชือ่ผูส้อบผา่นภาค ก. ทางเวบ็ไซต ์
http://job3.ocsc.go.th  หวัข้อ “การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาค ก.” สาํหรบัรายละเอยีด
จะแจง้ใหท้ราบในวนัสอบแต่ละครัง้ 

                   10. หลกัฐานท่ีต้องส่งไปให้สาํนักงาน ก.พ. 
        ผูท่ี้มีรายช่ือเป็นผูส้อบผา่นภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) จะต้องส่ง
เอกสารไปให้สาํนักงาน ก.พ.ดงัน้ี 
   1)  ใบสมคัรทีพ่มิพจ์ากอนิเทอรเ์น็ต  ใหต้ดิรปูถ่ายหน้าตรง  ไมส่วมหมวก  และ     
ไมส่วมแวน่ตาดาํ ถ่ายไมเ่กนิ 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมอืชือ่ในใบสมคัรใหค้รบถว้น  
    2) สาํเนาประกาศนยีบตัร สาํเนาอนุปรญิญาบตัร สาํเนาปรญิญาบตัร  หรอื
สาํเนาหนงัสอืรบัรองฉบบัสภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ หรอืสาํเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript of 
Records) อยา่งใดอยา่งหนึ่งทีแ่สดงวา่เป็นผูม้คีณุวฒุกิารศกึษาตรงตามประกาศรบัสมคัร โดยตอ้งสาํเรจ็
การศกึษาและไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจอนุมตัภิายในวนัสดุทา้ยของการรบัสมคัร จาํนวน 1 ฉบบั 
   3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน 1  ฉบบั 
   4) หลกัฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุล  ใบสาํคญัการสมรส  ในกรณีทีห่ลกัฐาน  
ขอ้ 1-3 ไมต่รงกนั  จาํนวน 1 ฉบบั 
   5) ซองจดหมายขนาด 11 x 22 เซนตเิมตร ตดิแสตมป์ 3 บาท ไมปิ่ดผนึกซอง   
จา่หน้าซองถงึตนเอง ระบเุลขประจาํตวัสอบให้ถกูต้องท่ีมมุล่างด้านขวาของซอง 
    สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมคัรเขยีนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ      
ลงวนัที ่และระบุเลขประจาํตวัสอบกาํกบัไวม้มุบนดา้นขวาทกุหน้าของสาํเนาเอกสาร 
    เอกสารในข้อ 1) - 5) ให้ใส่ซองขนาด A4 ส่งให้สาํนักงาน ก.พ.ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน โดยระบุหน้าซอง  “กลุ่มงานรบัรองคณุวฒิุ  ศนูยส์รรหาและเลือกสรร  
สาํนักงาน ก.พ.  47/101  ซอยติวานนท ์4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
นนทบรีุ  รหสัไปรษณีย ์11000”  สาํหรบัรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวนัประกาศรายช่ือผูส้อบ
ผา่นภาค ก. แต่ละครัง้ 
 

                  11.  การประกาศขึน้ทะเบียนผูส้อบผา่นภาค ก. 
       สาํนกังาน ก.พ. จะประกาศขึน้ทะเบยีนผูส้อบผา่นภาค ก. ทางเวบ็ไซต ์
http://job3.ocsc.go.th  หวัข้อ “การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.” สาํหรบัรายละเอยีด
จะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศรายชือ่ผูส้อบผา่นภาค ก. แตล่ะครัง้ 
 
 
 



- 7 - 

 
  ผูส้อบผา่นภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ในการสอบครัง้นี้ สาํนกังาน 
ก.พ. จะขึน้ทะเบยีนผูส้อบผา่นภาค ก. เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัรสอบเทา่นัน้ และ    
จะส่งหนังสอืรบัรองผลการสอบผ่านภาค ก. ไปให้ผูท้ี่สอบผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้นําไปใช้ใน         
การสมคัรสอบแขง่ขนัฯ ในตาํแหน่งต่าง ๆ ของสว่นราชการต่าง ๆ ต่อไป 
 

 12. การนําผลการสอบผา่นภาค ก. ไปใช้ 
  12.1  ผลการสอบผา่นภาค ก. สามารถใชไ้ดต้ลอดไป เวน้แต ่ก.พ. จะกาํหนดเป็น
อยา่งอื่น 
  12.2 เมือ่สว่นราชการใดประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนัฯ โดยกาํหนดวา่คณุสมบตัิ
ของผูม้สีทิธสิมคัรสอบจะตอ้งเป็นผูท้ีส่อบผา่นภาค ก. ของ ก.พ. กใ็หผู้ท้ีส่อบผา่นภาค ก. ซึง่มคีณุวฒุติรง
ตามประกาศรบัสมคัรไปสมคัรสอบไดท้ีส่ว่นราชการนัน้ โดยตอ้งนําบตัรประจาํตวัประชาชนและหนงัสอื
รบัรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (ฉบบัจรงิ) พร้อมสาํเนา ไปแสดงด้วย และส่วนราชการ
ผูด้าํเนนิการสอบแขง่ขนัฯ  จะกาํหนดใหส้อบเฉพาะภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) 
และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค.) และจะใชค้ะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค. ทีผ่า่นเกณฑ์
ในแตล่ะภาคไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ในการเรยีงลาํดบัที ่เพือ่ประกาศขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ ในตาํแหน่ง
ของสว่นราชการนัน้ ต่อไป 
 

 
      

 

                       (ลงชือ่) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  4   พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 

นนทกิร  กาญจนะจติรา 
 

(นายนนทกิร  กาญจนะจติรา) 
รองเลขาธกิาร ก.พ. 

ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิาร ก.พ. 

สาํเนาถกูตอ้ง 
 

 

(นายสมชาย  การด)ี 
นกัทรพัยากรบุคคล ชาํนาญการพเิศษ 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัฯโดย ก.พ. เป็นผู้ดาํเนินการสอบ                                       
ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

50 

หน่วยท่ี  1  
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัผูส้มคัรสอบ 
  เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  หรอืคณุวฒุอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้น
ระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ที ่ก.พ. รบัรอง  
การกาํหนดเลขประจาํตวัสอบ 
 เลขประจาํตวัสอบจะประกอบไปดว้ยเลข 9 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 521_ _ _ _ _ _ 
 

หน่วยท่ี  2  
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัผูส้มคัรสอบ 
  เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค อนุปรญิญา หรอื
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  หรอืคณุวฒุอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ที ่
ก.พ. รบัรอง  
การกาํหนดเลขประจาํตวัสอบ 
 เลขประจาํตวัสอบจะประกอบไปดว้ยเลข 9 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 522_ _ _ _ _ _ 
 

หน่วยท่ี  3  
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัผูส้มคัรสอบ 
  เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  หรอืคณุวฒุอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั 
ในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ที ่ก.พ. รบัรอง  
การกาํหนดเลขประจาํตวัสอบ 
 เลขประจาํตวัสอบจะประกอบไปดว้ยเลข 9 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 523_ _ _ _ _ _ 
 

หน่วยท่ี  4 

  

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัผูส้มคัรสอบ 
  เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท  หรอืคณุวฒุอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั 
ในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง ที ่ก.พ. รบัรอง  

 

การกาํหนดเลขประจาํตวัสอบ 
 เลขประจาํตวัสอบจะประกอบไปดว้ยเลข 9 หลกัขึน้ตน้ดว้ย 524_ _ _ _ _ _ 


