ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
---------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนด
อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรม
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2. ตาแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการ
ทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(3) จัดทารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ...

-๒4) ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๔.๑ ผู ้ส มัค รสอบต้อ งมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไม่มีลัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ์สมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุ…

-๓สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ น.ว. ๘5/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
ก. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรื อ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ข. เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ดความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ของส านั กงาน ก.พ. ระดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไป
5. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com
ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมัค รออนไลน์และพิมพ์แ บบฟอร์ ม การชาระเงิน ตั้งแต่วัน 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 และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชาระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน”
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2563
ให้ผู้สมัครสอบนาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร และให้ เก็บ
หลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลัก ฐานการชาระเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
ที่ชาระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๓5๐ บาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน ๓20 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชาระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชาระเงิน ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ”
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔…

-๔ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป
เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ
ออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ ดาเนิน การครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์การสมัครสอบ ในข้อ 4.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้ส มัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณี
ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 การสอบแข่งขัน เพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ความรู้เกี่ยวกับ...

-๕4) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
7) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
8) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) ความรู้ เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 105
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561)
10) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562)
11) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ว นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งที ว าจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่ มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริ บ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก

9.2 หลักฐานที่ต้อง…

-๖9.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
1) ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
2) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสานักงาน ก.พ.
3) บัตรประจาตัวประชาชน
4) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล
(ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับ ที่
จากผู้ได้คะแนนรวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุ…

๒๑

