
 
 
 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง               

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
------------------------------------- 

  ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล               
เข้ารับราชการ ในต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน               
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 255๖ เรื่อง การสรรหา        
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน                 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
 ๑.๑ ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จ านวน 11 อัตรา 

  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท   
 ๑.๒ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท   
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ                         
ในส านักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะก าหนด 

 2. ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
     3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะ... 

 
 

(ส ำเนำ) 
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 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหนง่ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมอืง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                            
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย                   
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี               
มีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที ่ ส าหรับผู ้มีลักษณะต้องห้าม               
ตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ          
ที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและ              
ไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร     
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม              
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 
3.2 ผู้สมัคร... 
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      3.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
       3.2.1 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
   3.2.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
     3.3 จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. ภำยในวันปิดรับสมัคร 
  4. กำรรับสมัครสอบ 
      4.1 ผูป้ระสงค์จะสมัครสอบสมัครไดท้างอินเตอรเ์นต็ ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหำคม 2563 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th  หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์             
(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”  
  (2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด        
ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น 
                           ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้                                   
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก                    
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 4.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย                   
ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่  5 – 27 สิงหำคม 2563  ภายในเวลาท าการของธนาคาร                    
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 4.3 ค่าสมัครสอบ จ านวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
  (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
  ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 

4.4 ผู้สมัคร... 
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 4.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด   
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร                         
พร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ไดป้ระกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว
ทางเว็บไซต์  www.prd.go.th 

5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ 
      5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง ทั้งนี้ เมื่อสมัครและช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
      5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัต ิภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 26 สิงหำคม 2563  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ                
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์
       5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544           
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ                          
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง             
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าคุณวุฒิหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น    
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยืน่เอกสารปลอม กรมประชาสัมพันธ์จะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไป 
 6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ 
 กรมประชาสัมพันธ์  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ                         
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 14 กันยำยน 2563 ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง                   
และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 
 
 
 
 

7. หลักสูตร... 
 

http://www.prd.go.th/


- 5 - 
 

7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค  ดังนี้ 

 7.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 

• ต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน   
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัระบบเสียงและระบบภาพ 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์                  
......สายส่งก าลงั สายอากาศ และระบบเชือ่มโยงสัญญาณ 
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่าย                
.....และระบบอินเตอร์เน็ต 
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และมลัติมีเดีย 
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบแสงสว่าง                    
.....และระบบปรับอากาศ. 

• ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 
3. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    7.๒ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์            
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ               
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

ทั้งน้ี จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ก่อน                   
และเมื่อสอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว  จึงจะมีสิทธิ                     
เข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ต่อไป 

 
 

8. หลกัฐาน... 
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 8. หลักฐำนกำรสมัครสอบ 
     8.1 หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะต ำแหน่ง  
   ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตั วประชาชน 13 หลักระบุชัด เจน หรือใบอนุญาตขับรถ ยนต์ที่ มี รูปถ่ าย                       
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ               
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งน้ี หำกเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 8.2 หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
  (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
       (2) ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร                
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิ ดรับสมัคร คือ วันที่                         
26 สิงหำคม 2563  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  
ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
  (3) ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตั วประชาชน 13 หลักระบุชัด เจน หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ มี รูปถ่ าย                       
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ               
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งน้ี หำกเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล                    
(ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 
  (5) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู ้ความสามารถทั ่ว ไป                          
ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จ านวน 1 ฉบับ 
       ส าหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครสอบ จะต้องน าส าเนา
ประกาศนียบัตรหรือส าเนาปริญญาบัตรหรอืส าเนาหนังสือรับรองฉบบัสภามหาวิทยาลัยอนุมัตทิี่ใช้ในการ
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. มายื่นด้วย จ านวน 1 ฉบับ 

6) ใบรบัรอง.. 
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       (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
         - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
   (7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุน
ประเภทที่ 2  หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43)  

     ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ 
วันท่ี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 

 9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขัน      
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และการสอบแข่งขันเพ่ือวัด                
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 10.   กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
  10.1 กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงล าดับคะแนน               

ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบแข่งขัน            
เพื่อวัดความเหมาะกับต าแหนง่จากมากไปนอ้ย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ไดค้ะแนนความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากัน อีก                          
ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

10.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2  ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศ
รับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 11. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
   ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 

 12. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
  กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมประชาสัมพันธ์... 
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  กรมประชาสัมพันธ์ จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในท านอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.  256๓ 
 
 
 
      (ลงชือ่)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชือ่)      พลโท  สรรเสริญ แกว้ก าเนดิ 
(สรรเสริญ แกว้ก าเนดิ) 

อธิบดีกรมประชาสมัพันธ ์
 

 

23 กรกฎาคม 2563 

ร่าง/พิมพ์...สุมณวรรณ... 
ตรวจ..........สมุณวรรณ... 



คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  
ต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน 

(แนบท้ำยประกำศกรมประชำสัมพันธ์ ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 256๓) 

----------------------------------------- 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                        (๑) ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า              
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
                      (๒) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 
                        (๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด  

 2. ด้านการบริการ 
                        (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     (๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน    
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ              
 

------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

(แนบท้ำยประกำศกรมประชำสัมพันธ์ ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 256๓) 
------------------------------------------ 

 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกั  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธรุการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชดัเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านตา่ง ๆ ดังนี้  
1. ดา้นการปฏบิัตกิาร  

(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน 
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้  

(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพื่อน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

(5) มีความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ได้เป็นอย่างดี 

2. ดา้นการบริการ  
    (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
      (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

-------------------------------- 
 
 

นิภาพรรณ / ร่าง 
เยาวลักษณ์ / พิมพ์ / ทาน 


