
(สําเนา) 
                                                         

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สําหรับส วนราชการต าง ๆ 
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สําหรับผู�สอบผ"านการสอบ
เพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"ง ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน"ง หรือผู�สอบผ"าน
การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"งในการสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข�ารับราชการยังส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให�ส"วนราชการสามารถสรรหาบุคคล
เข�าสู"ส"วนราชการได�รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต"อไปนี้ 

 ๑.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๑.๑  ผู�สมัครสอบต�องเป?นผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะ
ตําแหน"ง ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน"ง หรือผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"ง ในการสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
ของส"วนราชการต"าง ๆ  
  ๑.๒ ผู�สมัครสอบต�องเป?นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม"มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖   
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งและระดับ 
วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการของส"วนราชการ  

 ๒. วิธีดําเนินการ  
        ๒.๑  สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สําหรับผู�สอบผ"าน 
การสอบตามข�อ ๑.๑  ของส"วนราชการต"าง ๆ โดยเปCดรับสมัครสอบป-ละ ๑ ครั้ง หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  
       ๒.๒ ส"วนราชการส"งข�อมูลผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน"ง 
ผู�สอบผ"านการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน"ง หรือผู�สอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�
เฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"งของส"วนราชการ ให�สํานักงาน ก.พ. ก"อนวันเปCดรับสมัครตามกําหนดการ
ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท�าย ๑ 
 



๒ 
 

 ๓.  การรับสมัครสอบ 
  ๓.๑  ผู�ประสงคDจะสมัครสอบ สมัครได�ทางอินเทอรDเน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซตD 
http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% 
๒๕๖๒” ไม"เว�นวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

     ข้ันตอนท่ี ๑  กรอกใบสมัครออนไลน:และพิมพ:แบบฟอร:มการชําระเงิน ตั้งแต วันท่ี  
๗ – ๒๗ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒   
                        (๑)  ผู�สมัครสอบจะต�องเข�าไปกรอกใบสมัครท่ีเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th  
หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย “สมัครสอบ
ภาค ก. พิเศษ” ให�ถูกต�องและครบถ�วน ระบบจะกําหนดแบบฟอรDมการชําระเงินให�โดยอัตโนมัติ  
                           (๒)  ให�พิมพDแบบฟอรDมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หน�า หรือ 
หากไม"มีเครื่องพิมพDในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
      ในกรณีท่ีแบบฟอรDมการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล�วแต"ยัง
ไม"ได�พิมพDแบบฟอรDมการชําระเงิน ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไปค�นหาแบบฟอรDมการชําระเงินท่ีเว็บไซตDดังกล"าว 
โดยเข�าไปท่ีหัวข�อย"อย “ค�นหาแบบฟอร:มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพDใหม"ได�  

                           ข้ันตอนท่ี ๒ ชําระเงินค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต วันท่ี ๗ – ๒๘ 
กุมภาพันธ: ๒๕๖๒ ผู�สมัครสอบสามารถชําระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบได� ๓ ช"องทาง คือ                   
     (๑) การชําระเงินผ"าน เคานDเตอรDธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
                                             ผู�สมัครสอบนําแบบฟอรDมการชําระเงินตามข�อ ๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑(๒) ไปชําระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบท่ีเคานDเตอรDธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันและ
เวลาทําการของธนาคาร และให�เก็บหลักฐานการชําระเงินไว�ด�วย ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว"าไม"ถูกต�องให�รีบติดต"อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาท่ีชําระเงิน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากท่ีชําระเงินแล�ว 

(๒) การชําระเงินผ"านทางระบบอินเทอรDเน็ต ผ"าน KTB NETBANK  
 ผู�สมัครสอบจะต�องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  และ

ได�ลงทะเบียน (Register) ขอใช�บริการ KTB NETBANK แล�ว สามารถชําระเงินผ"านทางเว็บไซดD  http://job2.ocsc.go.th  
หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” โดยเข�าไปท่ี
หัวข�อย"อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว� โดยต�องชําระเงิน
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธD ๒๕๖๒ และให�พิมพDหน�ายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซตD
เก็บไว�เป?นหลักฐานด�วย 
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(๓) การชําระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
      ผู�สมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ

ชําระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  โดยนําแบบฟอรDมการชําระเงิน ตามข�อ ๓.๑ 
ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทํารายการชําระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  โดยเลือก
ประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชําระค"าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืน ๆ” และเลือก 
“สํานักงาน ก.พ. (OCSC)”  โดยต�องชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธD ๒๕๖๒ และให�
เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว�เป?นหลักฐานด�วย 

  ท้ังนี้ ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ประกอบด�วย ค"าธรรมเนียมสอบ 
จํานวน ๒๐๐ บาท และค"าธรรมเนียมธนาคาร รวมค"าบริการทางอินเทอรDเน็ต จํานวน ๓๐ บาท  โดยค"าธรรมเนียม
ดังกล"าว จะไม"จ"ายคืนให�ไม"ว"ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

                          การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณDต"อเม่ือผู�สมัครสอบได�ชําระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร�อยแล�ว 
   ข้ันตอนท่ี ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ  

   หลังจากที่ได�ชําระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล�ว ๒ วันทําการ  
ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปท่ีเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของ
ส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

   ข้ันตอนท่ี ๔ อัปโหลด (upload) รูปถ าย  
   เม่ือปCดรับสมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไปท่ีเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th  

หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย “อัปโหลด 
(upload) รูปถ าย” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ"ายหน�าตรง 
ไม"สวมหมวก ไม"สวมแว"นตาดํา ถ"ายไว�ไม"เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ้ว (ประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB 
ประเภทของไฟลDเป?น .JPG)  

             รูปถ ายจะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบสําหรับใช�แสดงตนในการเข�าสอบและ
หนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

             กรณีรูปถ ายไม ถูกต�องอาจส งผลต อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข�าสอบ และ
หัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ อาจไม อนุญาตให�เข�าสอบ โดยถือเปPนความบกพร องของผู�สมัครสอบ
และจะอ�างว าระบบรับสมัครได�ทําการอัปโหลด (upload) รูปถ ายไว�แล�วไม ได� 
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   ข้ันตอนท่ี ๕ พิมพ:บัตรประจําตัวสอบ  
   เมื่อสํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแล�ว ให�ผู�สมัครสอบเข�าไป

ท่ีเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว 
ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย“ค�นหาสถานท่ีสอบและพิมพ:บัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือพิมพDบัตรประจําตัวสอบ พร�อมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตนในการเข�าห�องสอบ 

             กรณีผู�สมัครสอบไม ได�อัปโหลด (upload) รูปถ าย จะไม สามารถพิมพ:บัตร
ประจําตัวสอบได� 
  ๓.๒   ผู�สมัครสอบท่ีมีความพิการทางการมองเห็น ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย 
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร"างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยD 
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑDความพิการ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให�ในวันสอบตามท่ีผู�สมัครสอบแจ�งไว�ในใบสมัครสอบ หรือตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 

 ๔. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
                        ๔.๑ ผู�สมัครสอบจะสมัครสอบผ"านทางอินเทอรDเน็ตได�เพียงครั้งเดียวเท"านั้น 
                        ๔.๒ ผู�สมัครสอบเลือกสมัครสอบได�เพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา เม่ือเลือกแล�วจะเปลี่ยนแปลง
แก�ไขไม"ได� 
                        ๔.๓ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เป?นไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
                        ๔.๔ การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว"าผู�สมัครเป?นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต�องของข�อมูลดังกล"าว ตามพระราชบัญญัติว"าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกสD พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู�สมัครจงใจกรอกข�อมูลอันเป?นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความเท็จต"อเจ�าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
                        ๔.๕ ผู�สมัครสอบต�องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว"าเป?นผู�สําเร็จการศึกษาตามประกาศ 
รับสมัครสอบของส"วนราชการท่ีประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการและต�องกรอก
รายละเอียดต"าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วนตรงตามความเป?นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ 
สํานักงาน ก.พ. จะถือว"าผู�สมัครสอบเป?นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาต้ังแต"ต�น 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
      สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ 
การสอบ ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตD  http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบภาค ก. พิเศษ 
สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย “ประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” หรือ “ค�นหาสถานท่ีสอบและพิมพ:บัตรประจําตัวสอบ”  

  ท้ังนี้ กําหนดการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
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                 ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
   ๖.๑  ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  
โดยวิธีการสอบข�อเขียน ดังต"อไปนี้ 
                        (๑)  วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป?นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ           
    (ก)  ด�านการคิดคํานวณ 
          โดยทดสอบความสามารถในการประยุกตDใช�ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรD
เบื้องต�น การวิเคราะหDหาความสัมพันธDของจํานวนหรือปริมาณ การแก�ปuญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหDข�อมูล
เชิงปริมาณต"าง ๆ และ 
                            (ข)  ด�านเหตุผล 
          โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธDเชื่อมโยงของคํา ข�อความ 
หรือรูปภาพ การหาข�อยุติหรือข�อสรุปอย"างสมเหตุสมผลจากข�อความ สัญลักษณD รูปภาพ สถานการณD หรือ
แบบจําลองต"าง ๆ 
    (๒)  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  เป?นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 
          (ก)  ด�านความเข�าใจภาษา 
                                     โดยทดสอบความสามารถในการอ"านและการทําความเข�าใจกับบทความ หรือ
ข�อความท่ีกําหนดให� แล�วตอบคําถามท่ีตามมาในแต"ละบทความ หรือข�อความ รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 
          (ข)  ด�านการใช�ภาษา 
                                      โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช�คําหรือกลุ"มคํา การเขียนประโยค 
ได�ถูกต�องตามหลักภาษาและการเรียงข�อความ    
  ๖.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข�อเขียน เป?นการสอบ
เพ่ือวัดความสามารถด�านการพูด เขียน อ"าน และฟuงภาษาอังกฤษ และความเข�าใจสาระสําคัญของข�อความ 
ในระดับเบื้องต�น 

 ๗. หลักเกณฑ:การสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
  ผู �ที ่จะถือว"า เป?นผู �สอบผ"านการวัดความรู �ความสามารถทั่ว ไป ต�อง เป?นผู �สอบวิชา
ความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ได�คะแนนรวมกันไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ  
ได�คะแนนไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๕๐ 

  ท้ังนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ต�องเป?นผู�สอบวิชา
ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได�คะแนนรวมกันไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๖๕ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได�
คะแนนไม"ต่ํากว"าร�อยละ ๕๐ 
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      ผู�เข�าสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ท่ียังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET 
และได�คะแนนไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(เอกสารแนบท�าย ๒) ให�ถือเสมือนว"าเป?นผู�สอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป 
ในครั้งนี้ด�วย โดยให�ยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจ�าหน�าท่ีในวัน และเวลาสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป 
และจะต�องนั่งอยู ในห�องสอบจนกว าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ  

 ๘. หนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ.  
    สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปสําหรับ 

ส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th 
    ผู�สอบผ"านสามารถพิมพDหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ

สํานักงาน ก.พ. ได�ทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข�อ “พิมพDหนังสือรับรอง
ผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร�อม password 
เพ่ือยืนยันสถานะผู�สอบผ"าน  

    ทั้งนี้ ผู�สอบผ านสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถ
ท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ได� ภายหลังจากที่ส วนราชการได�แจ�งผลการตรวจสอบคุณสมบัติว าเปPนผู�มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส วนราชการมาให�สํานักงาน ก.พ. ทราบแล�ว 

 ๙. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผ านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ไปใช�ในการสอบ 
แข งขันเพ่ือบรรจุและแต งตั้งบุคคลเข�ารับราชการของส วนราชการต าง ๆ   
  ๙.๑  หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 
สามารถใช�ได�ตลอดไป เว�นแต" ก.พ. จะกําหนดเป?นอย"างอ่ืน 
  ๙.๒  หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว"าสามารถนําไปใช�ในการสอบแข"งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว"าได� 
  ๙.๓ ผลการสอบถือเป?นโมฆะ เม่ือ  
                                (๑) เลขประจําตัวประชาชนของผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปไม"ตรงกับ
เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง 
                                (๒) ผู�สอบผ"านยังไม"สําเร็จการศึกษา 
                                (๓) ผู�สอบผ"านมีคุณสมบัติไม"ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการ 
  ๙.๔  ผู�สอบผ"านสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ไปใช�กับส"วนราชการท่ีประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือบรรจุและแต"งต้ังบุคคลเข�ารับ
ราชการ โดยต�องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด�วย 
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 ๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป  
                          ๑๐.๑ ผู�สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได�ทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th  หัวข�อ
“การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู�สอบผ านของส วนราชการแล�ว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวข�อย"อย “ดูผลคะแนนสอบ” 
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร�อม password เพ่ือยืนยันสถานะผู�สมัครสอบ 
  ๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ.  
ให�ถือเป?นท่ีสุด ผู�สอบไม"มีสิทธิขอให�ทบทวนแต"ประการใด กรณีท่ีมีข�อสงสัยเก่ียวกับผลการสอบ สามารถติดต"อ
สอบถามได�ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู�สอบผ"านการวัดความรู�ความสามารถทั่วไป สําหรับ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
   (ลงชื่อ)  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม"อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สําเนาถูกต�อง 
 

ปรียานุช  เรืองแจ"ม 
 

(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ"ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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เอกสารแนบท�าย ๑ 
 
 

กําหนดการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป สําหรับส วนราชการต าง ๆ 
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป% 

๑. ส"วนราชการส"งข�อมูลผู�สอบผ"านฯ ให�สํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒                    

๒. สมัครสอบ วันท่ี ๗ – ๒๗ กุมภาพันธD ๒๕๖๒  

๓. ชําระค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันท่ี ๗ – ๒๘ กุมภาพันธD ๒๕๖๒ 

๔. ผู�สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ"าย วันท่ี ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒  

๕. ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบฯ กําหนดวัน เวลา 

สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๖. สอบข�อเขียน วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๗. ประกาศผลสอบ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  

 หมายเหตุ :  กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC  IELTS  CU-TEP  และ TU-GET 

 
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม น�อยกว า (คะแนน) 

TOEFL        (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
TOEIC         (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
IELTS          (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 
CU-TEP       (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
TU-GET       (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๐๐ 

 
 ผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP)  TOEIC  IELTS  CU-TEP หรือ TU-GET ท่ียังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ 
และได�คะแนนไม"น�อยกว"าร�อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ข�างต�น ให�ยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจ�าหน�าท่ี ในวัน และเวลาสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป พร�อม
รับรองสําเนาถูกต�อง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก จึงจะถือเสมือนว"า
เป?นผู�สอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปในครั้งนี้ ท้ังนี้ จะต�องนั่งอยู"ในห�องสอบ
จนกว"าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษด�วย 
 


