ประกำศสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
----------------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนอั ย กำรสู งสุ ด จะด ำเนิ น กำรสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง บุ ค คล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ประเภทข้ำรำชกำรธุรกำร ในตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติก ำร ฉะนั้ น อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 93 แห่งพระรำชบัญ ญั ติระเบี ยบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร
พ.ศ. 2553 ระเบี ย บคณะกรรมกำรอั ย กำรว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ ำ รำชกำรธุ ร กำร
สำนัก งำนอัย กำรสูงสุ ด พ.ศ. 2553 และหนังสือสำนัก งำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11
ธั นวำคม 2556 เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขั นเพื่ อบรรจุบุ ค คลเข้ำรับ รำชกำร จึงประกำศ
รับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร อัตรำเงินเดือน 15,000 บำท หรือ
ตำมที่ ก.พ. กำหนด
2. จำนวนตำแหน่งว่ำงที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน ๕ อัตรำ
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๑
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้ ส มั ค รต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำมตำมมำตรำ 91
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. 2553 ดังนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ (ในวันปิดรับสมัครสอบ)
(3) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในกำรป กครองระบ อบ ป ระชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ

-2ข. ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร เรื่อง กำหนดโรคอันมี
ลักษณะต้องห้ำมที่จะเป็นข้ำรำชกำรธุรกำร พ.ศ. 2555 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคระยะแพร่กระจำยเชือ้
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรือ้ รัง
- โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ป รำกฏอำกำรเด่นชัดหรือ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรอัยกำรประกำศกำหนด
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็ น กรรมกำรหรื อ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำร
พรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ ำคุ ก โดยค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก
เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๙) เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิ ดวินั ย
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถู กลงโทษไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญั ติ นี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๑) เป็ น ผู้ เ คยกระท ำกำรทุ จ ริ ต ในกำรสอบเข้ ำ รั บ รำชกำรหรื อ
เข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
ผู้ ที่ จ ะเข้ ำ รั บ รำชกำรเป็ น ข้ ำ รำชกำรธุ ร กำรซึ่ ง มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ ม
ตำม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.อ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็น
กรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว
และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว
และต้องมิใช่กรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ มติของ ก.อ. ในกำรยกเว้นดังกล่ำว
ต้องได้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสี่ในห้ำของจำนวนกรรมกำรที่มำประชุม กำรลงมติให้กระทำโดยลับ

-3ส ำหรั บ ผู้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ 91 ข. (1) ให้ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร
สอบแข่ งขั น ได้ แต่ จ ะมี สิ ท ธิ ได้ รับ กำรบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เป็ น ข้ ำรำชกำรธุ รกำรในต ำแหน่ งที่ สอบได้
ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว
ส ำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ ำจให้
เข้ำสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ำรับ รำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุ นำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม
ลงวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2538
4.2 ผู้ สมั ครสอบต้ องมี คุ ณสมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ ง ดั งนี้ ได้ รั บปริ ญญำตรี
หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำงอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำใดสำขำวิ ช ำหนึ่ ง ทำงคอมพิ ว เตอร์
จำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง
4.3 เป็นผูส้ อบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับปริญญำตรีขึ้นไป
ของสำนักงำน ก.พ. หรือของสำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำแล้ว
5. กำรรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ ป ระสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครได้ ทำงเว็ บไซต์ ของส ำนั ก งำนอั ยกำรสู งสุ ด
ตั้งแต่วันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒5 มกรำคม ๒๕๖๔ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
ตำมขั้นตอนดังนี้
(1) เข้ำ ไปที่เ ว็บ ไซต์ของสำนัก งำนอัย กำรสูงสุด http://www.ago.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”
(2) กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอน
ที่ ก ำหนด ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์ มกำรช ำระเงิ นผ่ ำน ธนำคำรกรุ งไทย จ ำกั ด (มหำชน) ให้ โดยอั ตโนมั ติ
(3) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม กำรช ำระเงิ น ในกระดำษ A4 เพื่ อ น ำไปช ำระเงิ น
หำกไม่มีเครื่อ งพิม พ์ใ นขณะนั้น ให้ทำกำรบัน ทึก ข้อ มูลเก็บ ไว้ใ นรูป แบบ File ลงในสื่อบัน ทึก ข้อ มูล
เพื่อนำไปพิมพ์ภำยหลัง ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้
ผูส้ มัครสอบสำมำรถเข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5. 2 ผู้ สมั ครสอบต้ องเสี ยค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบ จ ำนวน 430 บำท
ซึ่ งประกอบด้ ว ยค่ ำ ธรรมเนี ย มสอบ จ ำนวน 400 บำท และค่ ำธรรมเนี ย มธนำคำรรวมค่ ำ บริก ำร
ทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บำท
ทั้ งนี้ ค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบดั งกล่ ำว เมื่ อช ำระค่ ำธรรมเนี ยม
ในกำรสมัครสอบแล้ว จะไม่จำ่ ยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิน้

-45.๓ ผู้ส มั ค รสอบสำมำรถชำระค่ำธรรมเนีย มกำรสมั ครสอบได้ ตั้ งแต่วัน ที่ 4
มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกรำคม 2564 ได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) โดยเลือกชำระฯ
ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณี ช ำระเงิ น ผ่ ำ นเคำน์ เ ตอร์ ธ นำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด (มหำชน)
โดยผู้ ส มั ค รสอบน ำแบบฟอร์ ม กำรช ำระเงิ น ในข้ อ 5.1 (3) ไปช ำระเงิ น เฉพำะที่ เ คำน์ เ ตอร์
ธนำคำรกรุงไทย จำกั ด (มหำชน) ทุก สำขำทั่วประเทศ ตั้ งแต่ วันที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 26
มกรำคม 2564 ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร
(2) กรณีชำระเงินผ่ำนเครื่องจ่ำยเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่ำนั้น ) มีขนั้ ตอนดังนี้
- เข้ำใช้งำนด้วยบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทย (ชื่อของผู้สมัครสอบ)
และกรอกรหัส
- เลือก “บริกำรอื่น ๆ”
- เลือก “ชำระค่ำบริกำร/เติมเงินมือถือ”
- เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ระบุรำยละเอียด ดังนี้
ระบุรหัส Company Code คือ “95762”
ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก
ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง Ref.2 : เลขประจำตัวประชำชน

- ระบุค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บำท
(ระบบจะท ำกำรหั กช ำระค่ ำธรรมเนี ยมธนำคำร จ ำนวน 30 บำท)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบได้ภำยใน
วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 เวลำ 21.00 นำฬิกำ
(3) กรณีชำระผ่ำน Appilcation “Krungthai Next” (ต้องเป็นบัญชีเงินฝำก
ชื่อของผู้สมัครสอบเท่ำนั้น) มีขนั้ ตอนดังนี้
- กรอกรหัสเข้ำ Appilcation “Krungthai Next” (ชื่อบัญ ชีเงินฝำกของ
ผูส้ มัครสอบ)
- เข้ำสู่ระบบ “ชำระเงิน”
- ค้นหำรำยกำร โดยระบุ “95762”
- ตรวจสอบชื่ อหน่ วยงำน “ส ำนั กงำนอั ยกำรสู งสุ ด-รั บสมั ครสอบ”
- ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก
- ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง Ref.2 : เลขประจำตัวประชำชน
- เลือกค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บำท
(ไม่มีค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน 30 บำท)
- ระบุรหัสยืนยืนกำรชำระเงิน
- กดเสร็จสิน้

-5ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบได้ ภำยใน
วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 เวลำ 21.00 นำฬิกำ
กำรสมั ครสอบแข่ งขั นจะมี ผลสมบู รณ์ เมื่ อช ำระค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบ
ภำยในวันและเวลำที่กำหนด โดยให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย
5.4 ผูส้ มัครสอบที่ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ
ตำมล ำดับ ของกำรช ำระค่ำ ธรรมเนีย ม ในกำรสมัค รสอบ และสำมำรถเข้ำ ไปพิม พ์ใ บสมัค ร
พร้อมบั ตรประจ ำตั วสอบ ได้ ตั้ งแต่ วั นที่ 12 กุ มภำพั นธ์ 2564 ที่ เว็ บไซต์ ของส ำนั กงำนอั ยกำรสู งสุ ด
http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
6.1 ผูส้ มัครสอบสำมำรถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
6.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้มีสิทธิในกำรสมัครสอบในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับ กำรอนุมัติ
จำกผูม้ ีอำนำจอนุมัตปิ ริญญำบัตรภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒5 มกรำคม 2564
ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใดนั้น จะถือ
ตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์
6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)
ของสำนักงำน ก.พ. ระดับ ปริญ ญำตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของ
ส ำนัก งำนอัย กำรสู งสุ ด ระดั บ ปริญ ญำตรี โดยได้รับ กำรขึ้นทะเบี ย นหรือ ประกำศให้เป็นผู้ สอบผ่ำน
ภำยในวันปิดรับสมัคร
6.4 กำรสมั ค รสอบตำมขั้ นตอนข้ำงต้น ถื อว่ำผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ ลงลำยมื อชื่ อ
และรับรองควำมถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง นั้ น หำกผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ อำจมี ค วำมผิ ด ฐำน
แจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137
ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครสอบกรอกข้ อควำมในใบสมั ครไม่ ถู กต้ อง ให้ ดำวน์ โหลด
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลและส่งไปยังสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2143 7679
ภำยในวันที่ 29 มกรำคม 2564
๖.5 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ ำ เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครสอบและจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้ส มัค รสอบ หรือตรวจพบว่ำคุ ณ สมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับ สมัคร หรือเอกสำรหลัก ฐำนคุณ วุฒิ
ซึ่งผู้ ส มัค รสอบนำมำยื่นไม่ ตรงตำมคุ ณ วุฒิ ห รือ ไม่ เป็ นไปตำมประกำศรับ สมั ครสอบของสำนัก งำน
อัยกำรสูงสุด จะถือว่ำผูส้ มัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น

-6ในกรณี เลขประจ ำตั วประชำชนที่ ใช้ ในกำรสมั ครสอบ ไม่ ตรงกั บ หลั กฐำน
กำรแสดงตนเพื่ อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้น ในกรณี ชื่อ – นำมสกุ ล ของ
ผู้ ส มั ครสอบไม่ ต รงกั บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐำนกำรแสดงตนเพื่ อ เข้ ำ ห้ อ งสอบ ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ห ลั ก ฐำนอื่ น
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสทิ ธิเข้ำห้องสอบ
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู งสุ ด จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ วั น เวลำ สถำนที่ ส อบ
และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะต ำแหน่ ง ในวั น ที่
9 กุ ม ภำพั น ธ์ 256๔ ทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด http://www.ago.go.th หั ว ข้ อ
“สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
8.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
8.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 2
ทั้งนี้ จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ก่อนและเมื่อสอบผ่ำนแล้ว จึงจะมีสทิ ธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
9. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
9.1 ใบสมัค รที่ พิม พ์จ ำกอิน เทอร์เ น็ต ให้ติด รูป ถ่ำ ยหน้ำ ตรง ไม่ส วมหมวก
และไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิว้ และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.2 สำเนำปริญญำบัตร และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of
Record) ฉบับ ภำษำไทย ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณ วุฒิ กำรศึก ษำตรงตำมประกำศรับ สมัคร โดยต้องสำเร็จ
กำรศึ กษำและได้ รั บ อนุ มั ติ จำกผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ปริ ญ ญำบั ตรอย่ ำงช้ ำภำยในวั น ปิ ดรั บ สมั ค ร
จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ กำรถือ ว่ำเป็นผู้สำเร็จ กำรศึก ษำตำมหลัก สูต รขั้น ปริญ ญำบัตรของ
สถำนศึกษำใดนั้น ให้ถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึก ษำนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึก ษำภำยในวันปิดรับ สมัคร คือ วัน ที่ ๒5
มกรำคม 2564
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถน ำหลั ก ฐำนกำรส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ วมำยื่ น
พร้อมใบสมัค รสอบได้ ให้นำหนังสือรับ รองคุณ วุฒิ ที่สถำนศึก ษำออกให้ โดยระบุ สำขำวิชำที่สำเร็จ
กำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน

-79.3 บั ตรประจำตั วประชำชน หรือบั ตรประจำตั วข้ำรำชกำร หรือ บั ตรประจำตั ว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ำยและมีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่ำนั้น (ฉบับจริง และบัตรดังกล่ำวยังไม่หมดอำยุ) และสำเนำบัตรดังกล่ำว จำนวน 1 ฉบับ
9.4 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
9.5 หนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)
ของสำนักงำน ก.พ. ระดับปริญ ญำตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมสำเนำหนังสือดังกล่ำว จำนวน 1 ฉบับ
และสำหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ระดับ สูงกว่ำ
ปริญ ญำตรี จะต้องแนบส ำเนำหลั กฐำนกำรศึกษำคุ ณวุฒิ ที่ใช้สอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
(ภำค ก.) ด้วย ส่วนผู้ที่สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด สำนักงำน
อัยกำรสูงสุดจะตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลผลกำรสอบที่ผ่ำนมำ
9.6 สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล และคำ
นำหน้ำชื่อ จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
9.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ำมที่จะเป็นข้ำรำชกำรธุรกำร
พ.ศ. 2555 ซึ่งได้แก่
(1) วัณโรคระยะแพร่กระจำยเชือ้
(2) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยำเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุรำเรือ้ รัง
(5) โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุป สรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรอัยกำรประกำศกำหนด แบบใบรับรอง
แพทย์ปรำกฎตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๓
ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำ
ถูกต้อง” ลงลำยมือชื่อ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของสำเนำเอกสำร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบหรือคุณสมบัติ
กำรสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ สำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะถือว่ำผู้สมัครสอบ
เป็ น ผู้ ขำดคุ ณ สมบั ติ ในกำรสมั ค รสอบครั้ งนี้ ตั้ งแต่ ต้ น และจะไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ กำรบรรจุ และแต่ งตั้ ง
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิน้

-810. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผูท้ ี่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ดังนี้
10.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
10.๒ กำรสอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง ไม่ ต่ ำกว่ ำร้ อยละ 60
๑1. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู งสุ ด จะประกำศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โดยเรี ย งล ำดั บ
คะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งและกำรสอบ
แข่งขันเพื่อวัด ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ งจำกมำกไปน้ อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
กำรสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ควำมเหมำะสมกั บ ต ำแหน่ ง มำกกว่ ำ อยู่ ใ นล ำดั บ ที่ ดี ก ว่ ำ แต่ ถ้ ำ คะแนน
กำรสอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ งยั งเท่ ำกั นอี กให้ เรี ยงล ำดั บตำมเลขประจ ำตั วสอบ
แข่งขันจำกน้อยไปมำก
กำรขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จะขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ เป็ น เวลำไม่ เ กิ น 2 ปี นั บ ตั้ ง แต่
วันประกำศขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑2. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ จ ะได้ร ับ กำรบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง ตำมล ำดับ ที ่ ในบั ญชี
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ โดยได้ รั บเงิ นเดื อนตำมคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก ำหนดเป็ นคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ งนั้ น
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1
12.2 ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้ มำกกว่ำจำนวนตำแหน่งว่ำง และภำยหลังมี
ต ำแหน่ งว่ ำงเพิ่ มอี ก ส ำนั กงำนอั ยกำรสู งสุ ดจะบรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ สอบแข่ งขั นได้ จำกบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้
ที่ข้นึ บัญชีไว้
๑2.3 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ห ำกประสงค์ จ ะโอนไปส่ ว นรำชกำรอื่ น จะต้ อ งอยู่
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
12.4 สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน้
ประกำศ ณ วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2563

(นำยยรรยง เดชภิรัตนมงคล)
อัยกำรผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่ง
เลขำธิกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ปฏิบัติรำชกำรแทน
อัยกำรสูงสุด

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 1
รำยละเอียดลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ลงวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------------------------ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
ในกำรทำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1) ติ ด ตั้ งเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ส่ วนบุ ค คล ชุ ด ค ำสั่ งระบบปฏิ บั ติ ก ำร ชุ ด ค ำสั่ ง
ส ำเร็ จ รู ป ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ง ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
2) ประมวลผลและปรับ ปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูก ต้ องแม่นยำ
และทันสมัย
3) ทดสอบคุ ณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน
4) เขีย นชุด ค ำสั่ง ตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุก ต์ และระบบข้อมูลที่ได้
วำงแผนไว้ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของคำสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภำพ
6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และ
ระบบข้อมูล ของหน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
7) ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเ ครำะห์ ออกแบบ และพัฒ นำระบบงำนประยุ กต์
เพื่อให้ได้ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณ์และควำมต้องกำรของหน่วยงำน
8) ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ก ำ ห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เฉ พ ำ ะ ข อ ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
ระบบกำรท ำงำนเครื่อ ง กำรติด ตั้ง ระบบเครื่อ ง เพื ่อ ให้ไ ด้อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ที่เ ป็น มำตรฐำน
เดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน
9) ช่วยตรวจสอบ สืบ ค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ

-๒10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรออกใบอนุญำต เพื่อให้
กำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำน
หรือโครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกั น ทั้ ง ภำยในและภำยนอกที ม งำนหรือ หน่ วยงำน
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2) ชี้แจงและให้รำยละเอีย ดเกี่ยวกั บ ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน
ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสร้ ำงควำมเข้ ำใจหรื อควำมร่ วมมื อในกำรด ำเนิ นงำนตำมที่ ได้ รั บมอบหมำย
4. ด้ำนกำรบริกำร
1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ดำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำ
แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3) ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำแก่ ผู้ ใช้ เมื่ อมี ปั ญ หำหรื อ ข้ อ สงสั ยในกำร ใช้ ง ำน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. ด้ำนอื่น ๆ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๒
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ลงวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------------------------๑. กำรสอบแข่งขันเพื่ อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม
200 คะแนน) โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ เนือ้ หำวิชำที่สอบ ดังนี้
1) ควำมรูเ้ กี่ยวกับองค์กรอัยกำร จำนวน 20 ข้อ (40 คะแนน) ประกอบด้วย
(1) พระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2553
(2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
จำนวน 80 ข้อ (160 คะแนน) ประกอบด้วย
1) ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม และกำรทำงำนชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์
3) ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
4) ควำมรูเ้ กี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
5) ควำมรูเ้ กี่ยวกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6) ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
7) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำร เรื่อง กำรบริหำรควำมปลอดภัย
และระบบบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
8) ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมำย และระเบี ย บที่ ใ ช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๒. กำรสอบแข่ งขั นเพื่ อวัดควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน)
โดยวิ ธี ก ำรสอบสั ม ภำษณ์ ซึ่ ง จะพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมกั บ ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่
จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่นของผู้เข้ำรับ
กำรสอบแข่งขัน และจำกกำรสัมภำษณ์ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้
เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุป นิสัย อำรมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิก ภำพอย่ำงอื่ น รวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง ก่อน
และเมื่อสอบผ่ำนแล้ว จึงจะมีสทิ ธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
*************************************

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 3
ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ………………………………………….
วันที่………………เดือน………………….……พ.ศ……….………..
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง.(1)……………...……………………………….…………………………….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที…่ …………………………………………………………………………………………….
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจาหรืออยู่ที่…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้…………………………………..………………………………………………………………………………….
เมื่อวันที่………………………เดือน………………………………………พ.ศ………………………….ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการอัยการประกาศกาหนด
สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์.(2)…………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
หมายเหตุ

(1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

