
 
 

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการสอบแข่งขันส าหรับพนักงานเทศบาล 

********************************** 
  อาศยัอ านาจตามมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง่ พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 และขอ้ 2  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย                
การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544            
และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2545  เม่ือวนัท่ี  30  มกราคม  2545      
ไดมี้มตเิห็นชอบใหก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบ  แขง่ขนัส าหรบัพนกังานเทศบาล ไวด้งัตอ่ไปนี ้

 1.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนัแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัขึน้คณะหนึ่ง    
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ ผูแ้ทนหนว่ยราชการ และผูแ้ทนพนกังานเทศบาล  มีจ  านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน   
ดงันี ้ 
          (1)  กรณีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนั ใหป้ระธาน 
กรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ 
          (2)  กรณีเทศบาล เป็นผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนั ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้          
ปลดัเทศบาลเป็นประธานกรรมการ 
          (3)  กรณีองคก์รอ่ืนนอกเหนือจาก (1) และ (2) เป็นผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนั        
ใหป้ระธานกรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็น      
ประธานกรรมการ 

2.    คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัอาจตัง้กรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบแขง่ขนัไดต้ามความจ าเป็น  
  3.    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบ
เก่ียวกบัการสอบไดเ้ทา่ท่ีจ  าเป็น  และไมข่ดัตอ่หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  และวิธีการเก่ียวกบั             
การสอบแขง่ขนันี ้ แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไมน่อ้ยกวา่  5  วนัท าการ 
  4.    หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในต าแหนง่ระดบั 
ตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดแนบทา้ยนี ้
 



  5.   ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบรุายละเอียดในเรื่อง 
ตา่ง ๆ  ดงันี ้

(1)  ช่ือต าแหนง่ท่ีจะบรรจแุละแตง่ตัง้  
         (2)  คณุสมบตัิทั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรสอบส าหรบัต าแหน่งนัน้ 
         (3)  เงินเดือนท่ีจะไดร้บัส าหรบัต าแหนง่นัน้  ตามคณุวฒุิท่ีประกาศรบัสมคัรสอบ 
         (4)  วนั  เวลา  และสถานท่ีรบัสมคัรสอบ 
         (5)  เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรสอบ 

(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแขง่ขนั  เกณฑก์ารตดัสิน  การขึน้บญัชี และ              
การยกเลิกบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้

(7)  เรื่องอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ   
  ประกาศรบัสมคัรสอบนัน้  ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรบัสมคัรสอบก่อนวนัท่ีเริ่ม  
รบัสมคัรสอบ  และใหแ้จง้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทกุจงัหวดัและส านกังาน ก.ท. หรือ จะประกาศ
ทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทั่วกนัดว้ยก็ได ้
  6.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรบัสมคัรสอบ  โดยใหมี้ก าหนดเวลา        
รบัสมคัรสอบไมน่อ้ยกว่า  15  วนัท าการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นตอ้งขยายก าหนดเวลารบัสมคัรสอบแขง่ขนัตามท่ี   
คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัเสนอแนะ  ผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนัอาจประกาศขยายก าหนดเวลา 
รบัสมคัรสอบได ้ แตท่ัง้นี ้เวลาท่ีจะขยายตอ้งมีเวลาไมน่อ้ยกว่า  15  วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัถดัจาก         
วนัสดุทา้ยของการรบัสมคัรสอบและจะตอ้งประกาศการขยายเวลานัน้ก่อนวนัปิดรบัสมคัรสอบครัง้นั้นดว้ย 
   7.    ใหผู้ส้มคัรสอบเสียคา่ธรรมเนียมสอบส าหรบัต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตามอตัราดงันี  ้

(1)  ต  าแหนง่ระดบั  1  หรือต าแหนง่ระดบั  2  ต าแหนง่ละไม่เกิน  100  บาท 
(2)  ต าแหนง่ระดบั  3  ขึน้ไป  ต  าแหนง่ละไมเ่กิน  200  บาท 

คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคืนใหเ้ม่ือไดป้ระกาศรายช่ือวา่เป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบแลว้              
เวน้แต ่ มีการยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  เน่ืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุรติตามขอ้  11           
จงึใหจ้า่ยคืนคา่ธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท่ี้มิไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติหรือสอ่ไปใน             
ทางทจุรตินัน้ได ้
  8.   ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไม่ 
นอ้ยกวา่  10  วนัท าการ 
 
 
 
 



  9.   การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หถื้อเกณฑว์า่  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน 
ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ  60  ทัง้นี ้ ใหค้  านงึถึงหลกัวิชาการวดัผลดว้ย 
  10.   การสอบแขง่ขนัจะตอ้งสอบตามหลกัสตูรทกุภาคในการสอบแขง่ขนั  คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแขง่ขนัจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป หรือภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่ก่อน แลว้จงึใหผู้ท่ี้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้  9                        
สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได ้
  11.   กรณีท่ีปรากฏว่ามีการทจุรติหรือสอ่ไปในทางทจุริตอนัอาจท าใหเ้กิดความ 
ไมเ่ป็นธรรมในการสอบแขง่ขนั    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนัรายงานใหผู้ด้  าเนินการสอบ           
แขง่ขนัทราบเพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครัง้นัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ
เฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคท่ีเกิดการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุรติตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้  าเนิน   
การสอบแขง่ขนัใหย้กเลิกการสอบแขง่ขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว้    ก็ใหด้  าเนินการสอบ          
แขง่ขนัเฉพาะวิชานัน้ หรือเฉพาะภาคนัน้ใหม่  ส  าหรบัผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทาง     
ทจุรติไมมี่สิทธิเขา้สอบอีกตอ่ไป 
  12.    เม่ือไดด้  าเนินการสอบแขง่ขนัเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั
รายงานผลการสอบตอ่ผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนั  เพ่ือผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนัจะไดป้ระกาศขึน้บญัชีผู้
สอบแขง่ขนัไดต้อ่ไป 
  13.    การขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ใหเ้รียงล าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลง              
มาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่เท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนน
ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่เทา่กนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเทา่กนัอีก  ก็ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผู้
อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่ 
  14.    กรณีมีความประสงคจ์ะขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ใหร้ะบรุะยะเวลาในการขึน้บญัชี  
ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนั และในประกาศผลการสอบแขง่ขนั  โดยมีเง่ือนไขใหร้ะบุ
ระยะเวลาการขอใชบ้ญัชีไดไ้มเ่กิน  2  ปี  นบัแตว่นัขึน้บญัชี  กรณียงัใชบ้ญัชีไมค่รบตามท่ีระบรุะยะเวลา 
ในประกาศ  แตป่ระสงคจ์ะสอบแขง่ขนัต าแหนง่เดียวกนันัน้อีก  ตอ้งเสนอเหตผุลความจ าเป็นให ้              
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
พิจารณาเห็นชอบ  และเม่ือไดข้ึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้  บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได้ครัง้ก่อนเป็นอนั          
ยกเลิก 

 
 



 
กรณีบญัชีสอบแขง่ขนัครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบใุหถื้อว่าบญัชีนัน้ถกู      

ยกเลิก  กรณีท่ีไดมี้การเรียกตวัผูส้อบแขง่ขนัไดผู้ใ้ดใหม้ารายงานตวัเพ่ือรบัการบรรจไุปแลว้ก่อนบญัชีผู้
สอบแขง่ขนัไดจ้ะมีอายคุรบก าหนดระยะเวลาท่ีระบ ุ และตอ่มาบญัชีไดค้รบระยะเวลาตามท่ีระบหุรือก่อนมี
การขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หมใ่หถื้อวา่ผูน้ัน้ยงัมีสิทธิไดร้บัการบรรจแุตง่ตัง้  แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 30 วนั  
นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดน้ัน้มีอายคุรบตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือวนัท่ีมีการขึน้บญัชีผู้
สอบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้แตก่รณี 

  15.     ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนั เป็นเจา้ของบญัชีสอบแขง่ขนัท่ีไดด้  าเนินการและ            
มีอ านาจพิจารณาอนญุาตใหเ้ทศบาลอ่ืน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน หรือสว่นราชการอ่ืน ท่ีมีความ
ประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแขง่ขนัดงักลา่ว เพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หด้  ารงต าแหน่งสายงานเดียวกนัใน
สว่นราชการนัน้ โดยใหเ้รียกบรรจแุละแตง่ตัง้ตามล าดบัท่ีท่ีสอบแขง่ขนัไดต้ามบญัชีการสอบนัน้ 
  กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลหรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมอบใหด้  าเนินการแลว้แตก่รณีเป็นผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนั  หากเทศบาล
ภายในจงัหวดันัน้  มีต  าแหน่งวา่งและประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีเพ่ือบรรจแุตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดแ้ทนต าแหนง่
ท่ีวา่งใหข้อใชบ้ญัชีท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลหรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี       
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมอบใหด้  าเนินการนัน้ก่อนขอใชบ้ญัชีจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
หรือเทศบาลหรือองคก์รอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้  าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน     

16. กรณีผูใ้ดไดข้ึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ ถา้มีกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ให้เป็น 
อนัยกเลิกการขึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ คือ 

         (1)  ผูน้ัน้ไดข้อสละสิทธิรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบได  ้
                   (2)  ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตวัเพ่ือรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายในเวลาท่ีผูด้  าเนิน     

การสอบแขง่ขนั  หรือผูมี้อ านาจสั่งบรรจแุละแตง่ตัง้ก าหนด  โดยมีหนงัสือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้
ใหท้ราบก าหนดเวลาล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 10 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีท าการไปรษณียร์บัลงทะเบียน 

         (3)  ผูน้ัน้มีเหตไุมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดต้ามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจแุละ                     
แตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบได ้

(4)  ผูน้ัน้ประสงคจ์ะรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดโ้ดยการ 
โอนแตส่ว่นราชการท่ีจะบรรจไุมร่บัโอน  และไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้แลว้วา่จะไมร่บัโอน  ผูน้ัน้จงึไม่
ประสงคจ์ะรบัการบรรจุ 

(5)  ผูน้ัน้ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในต าแหนง่ท่ีสอบไดไ้ปแลว้  ใหย้กเลิกการขึน้                    
บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท้กุบญัชีในการสอบครัง้เดียวกนั 
 
 



 
 
  17.    ผูใ้ดถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้                 
ถา้บญัชีนัน้ยงัไมย่กเลิก  และผูด้  าเนินการสอบ พิจารณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรจะอนมุตัใิหข้ึน้บญัชีผูน้ัน้ไว้
ในบญัชีเดมิเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไปตามเดิมก็ได ้ ส าหรบัผูซ้ึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชี                  
เน่ืองจากไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  เม่ือออกจากราชการทหาร            
โดยไมมี่ความเสียหาย  และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการในต าแหนง่ท่ีสอบได ้และบญัชีผูส้อบแขง่ขนั                 
ไดน้ัน้ยงัไมย่กเลิกใหข้ึน้บญัชีผูน้ัน้ไวใ้นบญัชีเดมิเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจใุนครัง้ตอ่ไป 
  18.   การด าเนินการสอบแข่งขนัผูด้  าเนินการสอบแขง่ขนัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

   (1)  สง่ส  าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบแขง่ขนั 1 ชดุ และส าเนา      
ประกาศรบัสมคัรสอบ  2  ชดุ  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก่อนเริ่มรบัสมคัรสอบ
ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัท าการ 

        (2)   เม่ือการสอบเสรจ็สิน้  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแขง่ขนั สง่ส าเนาบญัชีผูส้อบแขง่ขนั
ไดจ้  านวน 1ชดุ ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนัท าการ  นบัแตว่นั
ประกาศผลสอบ 

(3) เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรือขึน้บญัชีไวต้ามเดมิให้         
รายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  7  วนัท าการ นบัแตว่นั ยกเลิกหรือ
ขึน้บญัชีนัน้ 

(4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ 
เขา้สอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดมิให้             
รายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  3  วนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
  

 
 



 
 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งระดับ  1  และระดับ 2 

 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

                         ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถดงัตอ่ไปนีโ้ดยวิธีสอบขอ้เขียน  โดยค านงึถึงระดบัความรู้
ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในแตล่ะระดบัดว้ย 

1. วิชาความสามารถทั่วไป 
ใหท้ดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตผุลโดยใชข้อ้มลูทางเศรษฐกิจ 

หรือทางสงัคม  หรือทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักลา่ว  ทางหนึ่ง  หรือหลายทาง               
ก็ได ้  ทัง้นี ้ เม่ือจะใชข้อ้มลูทางใดทดสอบความสามารถในการคดิหาเหตผุล ใหร้ะบไุวใ้นประกาศรบัสมคัร
สอบดว้ย  ก าหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2. วิชาภาษาไทย 
ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา  โดยการใหส้รุปความ และ 

หรือตีความ  จากขอ้ความสัน้ ๆ  หรือบทความ  และใหพ้ิจารณาเลือกใชภ้าษาในรูปแบบตา่ง ๆ  จาก          
ค า หรือกลุม่ค  า  ประโยคหรือขอ้ความสัน้ ๆ  หรือใหท้ดสอบโดยการอยา่งอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการทดสอบ
ความรูค้วามสามารถดงักลา่ว  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน 

ข. ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง 
                         ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถในทางท่ีจะใชใ้นการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีโดยเฉพาะ 
ตามท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่โดยวิธีสอบขอ้เขียน  หรือวิธีสอบปฏิบตัิ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม ก าหนดคะแนนเตม็  200  คะแนน  ทัง้นี ้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียว 
หรืออยา่งเดียว  หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอยา่ง  โดยก าหนดคะแนนเตม็วิชาละ  หรืออยา่งละ 
100 คะแนน  หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง  150  คะแนน  และอีกวิชาหนึ่งหรืออยา่งหนึ่ง  50  คะแนน ก็ได ้
เม่ือจะทดสอบความรูค้วามสามารถในทางใดและโดยวิธีใด  ใหร้ะบไุวใ้นประกาศรบัสมคัรสอบดว้ย 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
                         ใหป้ระเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่หนา้ท่ีจากประวตัสิว่นตวั  
ประวตัิ การศกึษา ประวตักิารท างาน และพฤตกิรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเ้ขา้สอบ และจากการสมัภาษณ ์ 
ทัง้นี ้ อาจใชว้ิธีการอ่ืนใดเพิ่มเตมิอีกก็ได ้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ     เชน่  ความรูท่ี้อาจ
ใช ้     เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีและความรูใ้นเรื่องการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาติ  
ความสามารถ  ประสบการณ ์ ทว่งทีวาจา  อปุนิสยั  อารมณ ์ ทศันคต ิ จริยธรรมและคณุธรรม  การปรบัตวั              
เขา้กบัผูร้ว่มงาน  รวมทัง้สงัคม  และสิ่งแวดลอ้ม  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ ปฏิภาณไหวพรบิและ        
บคุลิกภาพอยา่งอ่ืนเป็นตน้  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน 



 
ต าแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งระดับ  3  ขึน้ไป 
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถดงัตอ่ไปนีโ้ดยวิธีสอบขอ้เขียน  โดยค านงึถึงระดบัความรู้

ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่  ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ในแตล่ะระดบัดว้ย 
        1. วิชาความสามารถในการศกึษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตผุล 
            ใหท้ดสอบความสามารถในการศกึษา วิเคราะหแ์ละสรุปเหตผุล โดยการใหส้รุป
ความหรือใหจ้บัประเดน็ในขอ้ความหรือเรื่องราว  หรือใหว้ิเคราะหเ์หตกุารณห์รือสรุปเหตผุลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสงัคม หรือใหห้าแนวโนม้หรือความเปล่ียนแปลงท่ีนา่จะเป็นไปตามขอ้มลู หรือสมมตฐิาน 
หรือใหศ้กึษาวิเคราะหแ์ละสรุปเหตผุลโดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดงักลา่ว
อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งก็ได ้ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                                 2. วิชาภาษาไทย 
              ใหท้ดสอบความรูแ้ละความสามารถในการใชภ้าษา โดยการใหส้รุปความและ
หรือตีความ จากขอ้ความสัน้ ๆ หรือบทความ และใหพ้ิจารณาเลือกใชภ้าษาในรูปแบบตา่ง ๆ จากค า หรือ
กลุม่ค  า ประโยคหรือขอ้ความสัน้ ๆ หรือใหท้ดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการทดสอบความรู้
ความสามารถดงักลา่ว ก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไวใ้น
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่โดยวิธีสอบขอ้เขียน หรือวิธีสอบปฏิบตั ิหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสม ก าหนดคะแนนเตม็ 200 คะแนน  ทัง้นี ้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออยา่งเดียวหรือ
แยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอยา่ง โดยก าหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่ง
หรืออยา่งหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได ้เม่ือจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหร้ะบไุวใ้นประกาศรบัสมคัรสอบดว้ย 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ใหป้ระเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่หนา้ท่ีจากประวตัสิว่นตวั  
ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน และพฤตกิรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเ้ขา้สอบ และจากการสมัภาษณ ์
ทัง้นี ้อาจใชว้ิธีการอ่ืนใดเพิ่มเตมิอีกก็ได ้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ความรูอ้าจใชเ้ป็น
ประโยชนใ์นการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีและความรูใ้นเรื่องการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิความสามารถ 
ประสบการณ ์ ทว่งทีวาจา อปุนิสยั อารมณ ์ทศันคต ิจรยิธรรมและคณุธรรม ปฏิภาณไหวพรบิและ
บคุลิกภาพอยา่งอ่ืนเป็นตน้ ก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน                  
 


