(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับสวนราชการตาง ๆ
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับผูสอบผ"านการสอบ
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"ง ผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน"ง หรือผูสอบผ"าน
การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"งในการสอบแข"งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการยังส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหส"วนราชการสามารถสรรหาบุคคล
เขาสู"ส"วนราชการไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต"อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ ผู สมั ค รสอบตองเป? น ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความรู ความสามารถที่ ใ ชเฉพาะ
ตํ า แหน" ง ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน" ง หรื อ ผู สอบผ" า นการสอบเพื่ อ วั ด ความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"ง ในการสอบแข"งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ของส"วนราชการต"าง ๆ
๑.๒ ผู สมั ค รสอบตองเป? น ผู มี คุ ณสมบั ติ ทั่ว ไปและไม" มี ลั กษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งและระดับ
วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการของส"วนราชการ
๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับผูสอบผ"าน
การสอบตามขอ ๑.๑ ของส"วนราชการต"าง ๆ โดยเปCดรับสมัครสอบป-ละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ส"วนราชการส"งขอมูลผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน"ง
ผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน"ง หรือผูสอบผ"านการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน"งและความเหมาะสมกับตําแหน"งของส"วนราชการ ใหสํานักงาน ก.พ. ก"อนวันเปCดรับสมัครตามกําหนดการ
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบทาย ๑

๒
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู ประสงคDจ ะสมัค รสอบ สมัครไดทางอิน เทอรDเ น็ต ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ที่ เ ว็ บ ไซตD
http://job2.ocsc.go.th หั ว ขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจํา ป%
๒๕๖๒” ไม"เวนวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน:และพิมพ:แบบฟอร:มการชําระเงิน ตั้งแตวันที่
๗ – ๒๗ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒
(๑) ผูสมัครสอบจะตองเขาไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวขอย"อย “สมัครสอบ
ภาค ก. พิเศษ” ใหถูกตองและครบถวน ระบบจะกําหนดแบบฟอรDมการชําระเงินใหโดยอัตโนมัติ
(๒) ใหพิมพDแบบฟอรDมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หนา หรือ
หากไม"มีเครื่องพิมพDในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่แบบฟอรDมการชํา ระเงิน สูญ หาย หรือกรอกใบสมัครแลวแต"ยัง
ไม"ไดพิมพDแบบฟอรDมการชําระเงิน ผูสมัครสอบสามารถเขาไปคนหาแบบฟอรDมการชําระเงินที่เว็บไซตDดังกล"าว
โดยเขาไปที่หัวขอย"อย “คนหาแบบฟอร:มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพDใหม"ได
ขั้ น ตอนที่ ๒ ชํ า ระเงิ น ค าธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ ตั้ ง แต วั น ที่ ๗ – ๒๘
กุมภาพันธ: ๒๕๖๒ ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบได ๓ ช"องทาง คือ
(๑) การชําระเงินผ"าน เคานDเตอรDธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบนําแบบฟอรDมการชําระเงินตามขอ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑(๒) ไปชําระ
ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคานDเตอรDธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและ
เวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว"าไม"ถูกตองใหรีบติดต"อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงิน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแลว
(๒) การชําระเงินผ"านทางระบบอินเทอรDเน็ต ผ"าน KTB NETBANK
ผูสมัครสอบจะตองมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
ไดลงทะเบียน (Register) ขอใชบริการ KTB NETBANK แลว สามารถชําระเงินผ"านทางเว็บไซดD http://job2.ocsc.go.th
หัว ขอ “การสอบภาค ก. พิเ ศษ สํา หรับ ผู สอบผ านของส วนราชการแลว ประจํา ป% ๒๕๖๒” โดยเขาไปที่
หัว ขอย"อ ย “ธนาคารกรุง ไทย NETBANK” และปฏิบัติต ามขั้น ตอนที่ร ะบบกํา หนดไว โดยตองชํ า ระเงิน
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวัน ที่ ๒๘ กุมภาพัน ธD ๒๕๖๒ และใหพิม พDห นายืน ยัน การชํา ระเงิน จากเว็บ ไซตD
เก็บไวเป?นหลักฐานดวย

๓
(๓) การชําระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
ชําระเงินผ"านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรDมการชําระเงิน ตามขอ ๓.๑
ขั้น ตอนที่ ๑ (๒) ไปทํา รายการชํา ระเงิน ผ"า นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํา กัด (มหาชน) โดยเลือ ก
ประเภทบริก าร “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชําระค"าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก
“สํานักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยตองชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวัน ที่ ๒๘ กุมภาพัน ธD ๒๕๖๒ และให
เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเป?นหลักฐานดวย
ทั้งนี้ ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ประกอบดวย ค"าธรรมเนียมสอบ
จํานวน ๒๐๐ บาท และค"าธรรมเนียมธนาคาร รวมค"าบริการทางอินเทอรDเน็ต จํานวน ๓๐ บาท โดยค"าธรรมเนียม
ดังกล"าว จะไม"จ"ายคืนใหไม"ว"ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณDต"อเมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลัง จากที่ไ ดชํา ระเงิน ค"า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบไปแลว ๒ วัน ทํา การ
ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของ
สวนราชการแลว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวขอย"อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ อัปโหลด (upload) รูปถาย
เมื่อปCดรับสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th
หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวขอย"อย “อัปโหลด
(upload) รูป ถ าย” โดยกรอกเลขประจํา ตัว ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อ อัป โหลด (upload) รูป ถ"า ยหนาตรง
ไม"ส วมหมวก ไม"ส วมแว"น ตาดํ า ถ"า ยไวไม"เ กิน ๖ เดือ น ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ้ว (ประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB
ประเภทของไฟลDเป?น .JPG)
รูปถายจะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบสําหรับใชแสดงตนในการเขาสอบและ
หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
กรณีรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบ และ
หัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ โดยถือเปPนความบกพรองของผูสมัครสอบ
และจะอางวาระบบรับสมัครไดทําการอัปโหลด (upload) รูปถายไวแลวไมได

๔
ขั้นตอนที่ ๕ พิมพ:บัตรประจําตัวสอบ
เมื่อสํา นักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู สมัครสอบแลว ใหผู สมัครสอบเขาไป
ที่เว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว
ประจํ า ป% ๒๕๖๒” หั วขอย" อย“คนหาสถานที่ ส อบและพิ มพ: บั ต รประจํ า ตั วสอบ” โดยกรอกเลขประจํ า ตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อพิมพDบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตนในการเขาหองสอบ
กรณีผู สมั ครสอบไมไดอั ปโหลด (upload) รู ปถ าย จะไมสามารถพิ มพ: บัต ร
ประจําตัวสอบได
๓.๒ ผูสมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือ ทางร"า งกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ยD
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑDความพิการ และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกใหในวันสอบตามที่ผูสมัครสอบแจงไวในใบสมัครสอบ หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผ"านทางอินเทอรDเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเท"านั้น
๔.๒ ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไม"ได
๔.๓ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป?นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๔.๔ การสมั ครสอบตามขั้นตอนขางตน ถื อว" าผูสมัครเป?น ผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกตองของขอมู ล ดั งกล" า ว ตามพระราชบั ญ ญัติ ว" า ดวยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็กทรอกนิ กสD พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมั ครจงใจกรอกขอมูลอันเป?นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จต"อเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๕ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการรับรองตนเองว"าเป?นผูสําเร็จการศึกษาตามประกาศ
รั บ สมั ค รสอบของส" ว นราชการที่ ป ระกาศรั บ สมั ครสอบแข" ง ขั น เพื่ อบรรจุ บุ ค คลเขารั บ ราชการและตองกรอก
รายละเอียดต"าง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเป?นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะถือว"าผูสมัครสอบเป?นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต"ตน
๕. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th หัวขอ “การสอบภาค ก. พิเศษ
สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวขอย"อย “ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “คนหาสถานที่สอบและพิมพ:บัตรประจําตัวสอบ”
ทั้งนี้ กําหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๕
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๖.๑ ทดสอบวิช าความสามารถทั ่ว ไปและวิช าภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังต"อไปนี้
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป?นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ดานการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุ กตDใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรD
เบื้องตน การวิเคราะหDหาความสัมพันธDของจํานวนหรือปริมาณ การแกปuญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหDขอมูล
เชิงปริมาณต"าง ๆ และ
(ข) ดานเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธDเชื่อมโยงของคํา ขอความ
หรือรูป ภาพ การหาขอยุติห รือขอสรุป อย"า งสมเหตุส มผลจากขอความ สัญ ลักษณD รูป ภาพ สถานการณD หรือ
แบบจําลองต"าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป?นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ดานความเขาใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ"านและการทําความเขาใจกับบทความ หรือ
ขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมาในแต"ละบทความ หรือขอความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ดานการใชภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลื อกใชคํา หรื อกลุ" มคํา การเขีย นประโยค
ไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
๖.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน เป?นการสอบ
เพื่ อวั ด ความสามารถดานการพู ด เขี ย น อ" า น และฟu งภาษาอั งกฤษ และความเขาใจสาระสํ า คั ญ ของขอความ
ในระดับเบื้องตน
๗. หลักเกณฑ:การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ผู ที ่ จ ะถื อ ว" า เป? น ผู สอบผ" า นการวั ด ความรู ความสามารถทั ่ ว ไป ตองเป? น ผู สอบวิ ช า
ความสามารถทั่วไปและวิช าภาษาไทย ไดคะแนนรวมกัน ไม"ต่ํา กว"า รอยละ ๖๐ และสอบวิช าภาษาอัง กฤษ
ไดคะแนนไม"ต่ํากว"ารอยละ ๕๐
ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ตองเป?นผูสอบวิชา
ความสามารถทั่วไปและวิช าภาษาไทย ไดคะแนนรวมกัน ไม"ต่ํา กว"า รอยละ ๖๕ และสอบวิช าภาษาอังกฤษ ได
คะแนนไม"ต่ํากว"ารอยละ ๕๐

๖
ผูเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET
และไดคะแนนไม"ต่ํากว"ารอยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(เอกสารแนบทาย ๒) ใหถือเสมือนว"าเป?นผูสอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
ในครั้งนี้ดวย โดยใหยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจาหนาที่ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
และจะตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ
๘. หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สํ า นั ก งาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อ ผู สอบผ" า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ ว ไปสํ า หรั บ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th
ผูสอบผ"านสามารถพิมพDหนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ
สํานักงาน ก.พ. ไดทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวขอ “พิมพDหนังสือรับรอง
ผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พรอม password
เพื่อยืนยันสถานะผูสอบผ"าน
ทั้ง นี้ ผูสอบผานสามารถพิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปของสํา นัก งาน ก.พ. ได ภายหลัง จากที ่ส วนราชการไดแจงผลการตรวจสอบคุณ สมบัต ิว าเปPน ผู มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของสวนราชการมาใหสํานักงาน ก.พ. ทราบแลว
๙. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ไปใชในการสอบ
แขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการของสวนราชการตาง ๆ
๙.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สามารถใชไดตลอดไป เวนแต" ก.พ. จะกําหนดเป?นอย"างอื่น
๙.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว"าสามารถนําไปใชในการสอบแข"งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว"าได
๙.๓ ผลการสอบถือเป?นโมฆะ เมื่อ
(๑) เลขประจําตัวประชาชนของผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปไม"ตรงกับ
เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผูสอบผ"านยังไม"สําเร็จการศึกษา
(๓) ผูสอบผ"านมีคุณสมบัติไม"ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการ
๙.๔ ผูสอบผ"านสามารถนําหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ"า นการวัด ความรู ความสามารถ
ทั่ว ไปของสํานักงาน ก.พ. ไปใชกับส"วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข"งขันเพื่อบรรจุและแต"งตั้งบุคคลเขารับ
ราชการ โดยตองมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส"วนราชการนั้น ในครั้งนั้นดวย

๗
๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
๑๐.๑ ผูสมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบไดทางเว็บไซตD http://job2.ocsc.go.th หัวขอ
“การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผูสอบผานของสวนราชการแลว ประจําป% ๒๕๖๒” หัวขอย"อย “ดูผลคะแนนสอบ”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พรอม password เพื่อยืนยันสถานะผูสมัครสอบ
๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผูสอบผ"านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ใหถื อเป? นที่ สุ ด ผู สอบไม" มีสิ ทธิ ขอใหทบทวนแต" ประการใด กรณี ที่มีขอสงสั ยเกี่ ยวกั บผลการสอบ สามารถติ ดต" อ
สอบถามไดภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ป ระกาศรายชื่อผู สอบผ"า นการวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไป สํา หรับ
ส"วนราชการต"าง ๆ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

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

สําเนาถูกตอง
ปรียานุช เรืองแจ"ม
(นางสาวปรียานุช เรืองแจ"ม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

๘
เอกสารแนบทาย ๑

กําหนดการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป สําหรับสวนราชการตาง ๆ
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรม
๑. ส"วนราชการส"งขอมูลผูสอบผ"านฯ ใหสํานักงาน ก.พ.
๒. สมัครสอบ
๓. ชําระค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. ผูสมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ"าย
๕. ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบฯ กําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

วัน เดือน ป%
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
วันที่ ๗ – ๒๗ กุมภาพันธD ๒๕๖๒
วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธD ๒๕๖๒
วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๖. สอบขอเขียน
๗. ประกาศผลสอบ
หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๙
เอกสารหมายเลข ๒
เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET

TOEFL
TOEIC
IELTS
CU-TEP
TU-GET

การทดสอบภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม ๑๒๐)
(คะแนนเต็ม ๙๙๐)
(คะแนนเต็ม ๙)
(คะแนนเต็ม ๑๒๐)
(คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)

ไมนอยกวา (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

ผูสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET ที่ยังไม"หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ
และไดคะแนนไม"นอยกว"ารอยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ขางตน ใหยื่นผลการทดสอบดังกล"าวต"อเจาหนาที่ ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก จึงจะถือเสมือนว"า
เป?นผูสอบผ"านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะตองนั่งอยู"ในหองสอบ
จนกว"าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษดวย

