ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
---------------------------------ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตํา แหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัต ราเงิน เดือ น 15,000 - 16,500 บาท ทั้ง นี้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัด
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานระดับ ต้ น ที่ต ้ องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้
รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
(2) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผล
(4) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แจงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ข้ อเท็ จ จริ ง แก่ บุ คคลหรื อหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ…

-๒4) ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ...

-๓สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๘5/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ก. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยี
การศึกษา หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
ข. เป็น ผู้ส อบผ่า นการวัด ความรู้ความสามารถทั่ว ไป ของสํา นักงาน ก.พ. ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป
5. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com
ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมั ค รออนไลน์ และพิ มพ์ แ บบฟอร์ มการชํ า ระเงิ น ตั้ งแต่ วัน ที่
7 - 28 พฤษภาคม 2563
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัคร
สอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน”
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้น ตอนที่ ๒ ชํ า ระเงิ น ค่ าธรรมเนี ยมในการสมั ค รสอบผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2563
ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) ทุ กสาขาทั่ วประเทศ ภายในวันและเวลาทํ าการของธนาคาร และให้ เก็ บ
หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
ที่ชําระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓50 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จํานวน ๓20 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชําระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชําระเงินได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔…

-๔ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป
เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ
ออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์การสมัครสอบ ในข้อ 4.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้ส มัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอั นเป็ นเท็ จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่ อเจ้ าพนั กงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณี
ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ดังนี้
8.1 การสอบแข่งขัน เพื่อวัด ความรู้ค วามสามารถที่ใช้เ ฉพาะตํา แหน่ง (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขีย น
ดังนี้
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัล ให้เลือก
ทําข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1) การเขียนข่าว
2.2) การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.3) การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
3) ความรู้และ...

-๕3) ความรู้และทักษะด้านการประสานงาน เช่น การประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
4) ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิ จารณาความเหมาะสมกับตํ าแหน่งหน้า ที่จากประวั ติส่ว นตั ว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อารมณ์ ทั ศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่ มสร้างสรรค์ ปฏิ ภาณ ไหวพริ บ และบุคลิกภาพอย่ างอื่ น เป็ นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
9.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
1) ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
2) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ.
3) บัตรประจําตัวประชาชน
4) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสํ าคั ญ (แบบ สด.8) และสมุ ดประจํา ตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43)
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรา…

๒๑

