ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สอบขอเขียน)
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก และมาตรการปองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)
และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจา ง
ชั่ว คราวรายเดื อน ลงวั น ที่ 5 พฤศจิก ายน 2564 ประกาศรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อคั ด เลื อกเป น ลูก จ างชั่ว คราว
รายเดือ น ในตํ า แหน งเศรษฐกร (ระดั บ ปริญ ญาโทและระดั บ ปริ ญ ญาตรี) ตํ าแหน งนั ก วิช าการเงินและบั ญ ชี
(ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิช าการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี) โดยกําหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 1
2. กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2
3. ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) ต องสวมหนากากอนามั ยหรือหนากากผ าที่ผู เขาสอบจั ดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณ
ที่ ส อบ อาคารสอบ และขณ ะที่ อ ยู ใ นห อ งสอบ รวมถึ ง รัก ษ าระยะห า ง (Social Distancing) และต อ งใช
เจลแอลกอฮอลที่สถานที่สอบจัดเตรียมไวใหทําความสะอาดมือกอนเขาหองสอบ
(2 ) สถ านที่ ส อบ จั ด ให มี ระบบ คั ด ก รองสํ า ห รั บ ผู สมั ค รสอบ ทุ ก คนโดย ใช เ ครื่ อ งมื อ
วัดอุณหภู มิ กรณี วัดอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้น ไป จะได รับการแยกตัวมาตรวจซ้ํา หากยัง มี
อุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาหลังจากที่ไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมไดรับใหอนุญาต
ใหเขาหองสอบ
(3) แตงกายใหสุภาพเรี ยบรอยตามประเพณีนิ ยม กลาวคื อ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง
หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาที่มีสายรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงขายาว
โดยสอดชายเสื้ อไว ในกางเกง สวมรองเท าหุ มส น และประพฤติ ตนเป นสุ ภาพชน ทั้ งนี้ ไม อนุ ญาตให ผู มี สิ ท ธิเ ข า รั บ
การคัด เลือกที่ แตงกายไมสุ ภาพ เชน สวมกางเกงยีน ส ชุดยี นสทุก ประเภท และรองเทาที่ไม มีสายรัดสน เปนต น
เขาหองสอบโดยเด็ดขาด (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่คุมสอบ)
/(4) เปนหนาที่ ...

-2(4) เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกที่ตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ
(5) ต องนํา เอกสารและหลักฐานของผูมีสิ ทธิเข ารับการคัด เลือกมายื่นในวันสอบข อเขีย น
ตามที่ระบุไว ในประกาศ สบน. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคั ดเลื อกเป นลู กจางชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน
2564
(6) ต อ งนํ าบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี รูป ถ า ย
และเลขประจํ าตั วประชาชน 13 หลั ก ชั ดเจน ไปในวั นสอบ หากไม มี บั ตรดั ง กล าวแสดงตนในการเข าสอบ
หัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(7) ผู มีสิ ท ธิเ ขา รับ การคั ด เลื อกควรไปถึง สถานที่ ส อบก อนเริ่ มเวลาสอบ 15 นาที แต จ ะ
เขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
(8) ผู มี สิท ธิ เข ารั บการคั ดเลือ กที่ไ ปถึ ง หอ งสอบหลั ง จากที่ ได เริ่ ม การสอบแล ว 30 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
(9) ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ กจะต อ งนั่ ง สอ บตามที่ นั่ง สอ บ ห องสอบ และสถานที่
ที่ สบน. กําหนดให ผูนั่งสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
(1 0) ผู มี สิ ท ธิ เข ารับ การคั ด เลื อกต อ งจั ด หาอุ ปกรณ ที่ ใช ในการสอบ ซึ่ งประกาศ ไว
ในกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเอง
(11) ตองใชกระดาษคําตอบที่ สบน. จัดใหโดยเฉพาะ
(1 2 ) อ นุ ญาต ใ ห นํ าสิ่ ง ข อ งเข า ห อ ง ส อ บ ได เฉ พ าะบั ต รป ระจํ า ตั ว ป ระช าช น
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ปากกาสีน้ําเงิน น้ํายาลบคําผิด ดินสอ ยางลบดินสอ และกระเปาเงินเทานั้น
(13) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กระเปาสะพาย กระเปาถือ
สุภ าพสตรี เครื่อ งคํ านวณ อุป กรณที่ ใช คํา นวณได เครื่ องบั นทึ กภาพ เครื่อ งบั นทึ กเสีย ง หรือ เครื่ องมือ สื่อ สาร
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส เช น โท รศั พ ท เคลื่ อนที่ (มื อ ถื อ ) วิ ทยุ ติ ด ต ามตั ว วิ ท ยุ สื่ อส าร เป น ต น เข าห องส อ บ
โดยเด็ดขาด หากนําเขาห องสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุ จริต ทั้ง นี้ สบน. ไมมีบริก ารรับฝากอุปกรณ ดังกลา ว
ไมวากรณีใดและจะไมรับผิดชอบการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น
(14) ให ยุ ติก ารทํ าตอบ หากพบวา ผูใ ดไมมี บั ตรประจํา ตัว ประชาชน หรื อบั ต รประจํา ตั ว
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ พ บว า ผู ใ ดมี ส่ิ งที่ ห า มนํ าเข า ห องสอบในระห ว า งดํ า เนิ นการสอบ ผู นั้ นจะต อ งยุ ติ
การทําตอบทันที และจะออกจากหองสอบได เมื่อเวลาทํ าตอบผานไปแลว 1 ชั่ วโมง รวมทั้ งจะไมตรวจใหคะแนน
สําหรับบุคคลผูนั้น
(15) ใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(16) เชื่ อ ฟ ง และป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า ห อ งสอบหรื อ เจ า หน า ที่
คุมสอบโดยเครงครัด
(17) เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(18) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
(19) หามผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ
ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
(20) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้ งแตเ วลาที่ กําหนดเริ่ม สอบเขารับ การคั ดเลือกจะออกจาก
หองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(21) หากทํา ข อสอบเสร็ จ กอ นหมดเวลาหรือ ไม ป ระสงค จะสอบต อ หลัง จากสง คํ าตอบ
วิชานั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
/(22) เมื่อออก ...

-3(22) เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
(23) เมื่อหมดเวลาสอบ หัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดสอบ จะตองหยุดทันที
แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
ผูใดไมปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและวิ ธี การสอบนี้ หรื อผู ใดทุ จริต หรือพยายามทุ จริ ต จะไม ไดรับอนุ ญาต
ใหเขา สอบ หรือใหยุติก ารสอบ ทั้ง นี้ คณะกรรมการดํ าเนิน การคั ดเลือกลูกจ างชั่วคราวรายเดือ นอาจจะพิจ ารณา
สั่งงดการตรวจใหคะแนน
4. มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 3
อนึ่ง การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก สบน. ไดประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริง
ที่ผูมีสิทธิเข ารับการคัด เลือกไดรับ รองตนเองในการสมัค รทางอินเตอรเน็ตวา เป นผูที่มีคุณ สมบัติของผูสมัครสอบ
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวาผูมีสิทธิเขารับการ
คัด เลือ กรายใดมี คุ ณสมบั ติ ของผู สมั ครสอบหรื อคุ ณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตํ าแหน งไม ตรงตามประกาศรับสมั ครสอบ
จะถือวาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน
ประกาศ ณ วันที่

๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64

(นายธีรลักษ แสงสนิท)

รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 1

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
1. ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาโท)
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
101
นางสาวสุดธิดา
สนั่นศรีสาคร
102
นางสาวกิตติยา
ไชยเทพ
103
นายศิริวัฒน
แสงจันทร
104
นายคณิน
กษมาดิลก
105
นางสาวจิณณจุฑาณฏ
เลิศปญญานุช
2. ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
เลขประจําตัวสอบ
201
นางสาวณัฐณิชา
202
นายชุติ

ชื่อ – นามสกุล
จินะเปงกาศ
หาญธนกุล

3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
301
นางสาวประกายรัตน
สุริยโคตร

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ

ที่

ตําแหนง

วัน เวลา

สถานที่สอบ

1 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาโท)

สอบขอเขียน
วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

หองประชุมออมทรัพย
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น 4

2 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาตรี)

สอบขอเขียน
วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

หองประชุมออมทรัพย
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น 4

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
(ระดับปริญญาตรี)

สอบขอเขียน
วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

หองประชุมออมทรัพย
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น 4

หลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ
(สอบขอเขียน)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
(25 คะแนน)
2. ความรูเกี่ยวกับการเงินการคลัง
(25 คะแนน)
3. ความรูเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน (25 คะแนน)
4. ความรูเกี่ยวกับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (25 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
(25 คะแนน)
2. ความรูเกี่ยวกับการเงินการคลัง
(25 คะแนน)
3. ความรูเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน (25 คะแนน)
4. ความรูเกี่ยวกับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (25 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี
และงบประมาณ (40 คะแนน)
2. ความรูเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน (30 คะแนน)
3. ความรูเกี่ยวกับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (30 คะแนน)

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 3

มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สอบขอเขียน)
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพรระบาด
ในป จจุบั น สํ านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะขอกํ าหนดมาตรการการปองกันและควบคุม ที่จํ าเป นสํา หรั บสถานที่
ดําเนิน การสอบ เพื่อ ให สามารถดํ าเนิ นการสอบได ภายใตเงื่ อนไขการจัด ระเบีย บ รวมทั้ง มาตรการป องกัน โรค
ที่ทางราชการกําหนด โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ให ผู เ ข า สอบ และเจ า หน า ที่ ป ระจํ า สนามส อบสวม หน า กากอ นามั ย หรื อ หน า กากผ า
และทําความสะอาดมืออยางสม่ําเสมอดวยเจลแอลกอฮอลที่วางไวตามจุดตาง ๆ
2. เจาหนาที่ประจําสนามสอบจัดใหมีบริก ารตรวจวัดอุณ หภูมิรางกาย โดยเครื่องมื อวัดอุณหภู มิ
กรณี วัด อุณ หภู มิรางกายตั้ งแต 37.5 องศาเซลเซีย สขึ้ นไป จะได รับการแยกตัว มาตรวจซ้ํา หากยั งมีอุ ณ หภู มิ
รา งกายสู งกว า 37.5 องศาเซลเซี ยส จนถึ ง เวลาหลัง จากที่ ไ ด เริ่ ม สอบแล ว 30 นาที จะไม ได รับ อนุ ญ าต
ใหเขาหองสอบ
3. มี การอํา นวยความสะดวกในการเวนระยะห างระหวางบุค คลผูเข าสอบอยา งน อย 1 เมตร
และจํากัดจํานวนผูเขารวมสอบมิใหแออัด
4. ภายในสถานที่ดําเนินการสอบจัดใหมีที่ลางมือดวยแอลกอฮอลหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
5. จั ดให มีก ารทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ แ ละพื้ นผิว สั ม ผัส ของสถานที่ ที่ เกี่ ย วข อ งด ว ยน้ํ า ยา
ทําความสะอาดและแอลกอฮอล 70% อยางสม่ําเสมอ ทั้งกอนทําการสอบ ระหวางการสอบ และภายหลังการสอบ
6. จัดใหมีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กอนการสอบทุกครั้ง
7. จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่

