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เรื�อง รบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพื�อบรรจุและแตง่ต ั�งบคุคลถ
เขา้รบัราชการในตาํแหน่ง นกับญัชี 4

ดว้ย ก.พ.ไดม้อบหมายใหก้รมบญัชีกลางดาํเนินการสอบแขง่ขนัเพื�อบรรจุและแตง่ต ั�งบคุคล 
เขา้รบัราชการในตาํแหน่ง นกับญัชี 4 ตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ.ที� นร 0708.7/626 ลงวนัที� 15 
มกราคม 2541 ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 5 ของหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ.ที� นร 0708.4/ว 15 
ลงวนัที� 9 กนัยายน 2535 เรื�อง หลกัสตูร วธิกีารสอบแขง่ขนั และวธิดีาํเนินการเกี�ยวกบัการสอบแขง่ขนั เกณฑ์การ
ตดัสนิ การขึ�นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้การนํารายชื�อผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ�นบญัชีเป็นผูส้อบแขง่ขนัได้
ในตาํแหน่งอื�น และการยกเลกิบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ�งออกตามความในมาตรา 48 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จงึประกาศรบัสมคัรสอบแขง่ขนัฯ ดงัตอ่ไปนี�ถ
1. ตาํแหน่งที�จะบรรจุและแตง่ต ั�ง 
ตาํแหน่ง นกับญัชี 4 
2. คณุสมบตัทิ ั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของผูม้สีทิธสิมคัรสอบ 
2.1 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีณุสมบตัทิ ั�วไปตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2535 ดงัตอ่ไปนี� 
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มอีายไุมต่ํ�ากวา่ 18 ปี 
(3) เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น 
ประมขุตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธิ �ใจ 
(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืง 
(5) ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ไรค้วามสามารถหรือ 
จติฟั�นเฟื� อนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามที�กาํหนดในกฎ ก.พ. 
(6) ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูส ั�งพกัราชการ หรือถกูส ั�งใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื�น 
(7) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเป็นที�รงัเกยีจของสงัคม 
(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจา้หน้าที�ในพรรคการเมอืง 
(9) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
(10) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ 
ความผดิทางอาญา เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหโุทษ 
(11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิหรือ 
หน่วยงานอื�นของรฐั 
(12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื�น 
(13) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อก เพราะกระทาํผดิวนิยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ 
ขา้ราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื�น 
(14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ 
ผูท้ี�ขาดคณุสมบตัติาม (7) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14) จะมสีทิธสิมคัรสอบตอ่ 
เมื�อไดร้บัการยกเวน้จาก ก.พ.แลว้ สาํหรบัผูท้ี�ขาดคณุสมบตัติาม (4) มสีทิธสิมคัรสอบแขง่ขนัได ้แตจ่ะมสีทิธไิดร้บั
การบรรจุและแตง่ต ั�งเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ในตาํแหน่งที�สอบแขง่ขนัไดต้อ่เมื�อพน้จากตาํแหน่งขา้ราชการการเมอืงแลว้ 
2.2 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ดงันี� 
ไดร้บัปรญิญาโททางบญัชีจากตา่งประเทศ 
สาํหรบัพระภกิษุหรือสามเณรทางราชการไมร่บัสมคัรสอบและไมอ่าจใหเ้ขา้สอบแขง่ขนั 
เพื�อบรรจุบคุคลเขา้รบัราชการ ท ั�งนี� ตามหนงัสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรีฝ่ายบรหิารที� นว 89/2501 
ลงวนัที� 27 มถินุายน 2501 และตามความในขอ้ 5 ของคาํส ั�งมหาเถรสมาคม ลงวนัที� 22 กนัยายน 
2521 
3. การรบัสมคัรสอบ 
3.1 วนั เวลา และสถานที�รบัสมคัรสอบ 
ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบขอและยื�นใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี� กองการเจา้หน้าที� 



(ช ั�น 3) กรมบญัชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ต ั�งแตว่นัที� 25 กมุภาพนัธ์-17 มนีาคม 2541 
ในวนัราชการภาคเชา้เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ภาคบา่ยเวลา 13.00 น. ถงึเวลา 15.00 น. 
3.2 คา่ธรรมเนียมสอบ 
ผูส้มคัรสอบตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมสอบ จาํนวน 100 บาท 
เมื�อสมคัรสอบแลว้คา่ธรรมเนียมสอบจะไมจ่า่ยคนืให ้เวน้แตใ่นกรณีที�เป็นผูข้าดคณุสมบตั ิ
เฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง แตท่ ั�งนี� จะตอ้งดาํเนินการขอคนืกอ่นวนัประกาศรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้สอบแขง่ขนั 
3.3 หลกัฐานที�ตอ้งยื�นพรอ้มใบสมคัรสอบ 
(1) รูปถา่ยหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาดาํ ขนาด 1.5x2 นิ�ว ถา่ยคร ั�ง 
เดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ปี (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัร) จาํนวน 3 รูป 
(2) สาํเนาปรญิญาบตัร หรือระเบยีนแสดงผลการเรียน ที�แสดงวา่เป็นผูม้วุีฒกิารศกึษา 
ตรงกบัตาํแหน่งที�สมคัรสอบ จาํนวน 2 ฉบบั ท ั�งนี�ผูท้ี �จะถอืวา่เป็นผูส้าํเร็จการศกึษา 
ตามหลกัสตูรข ั�นปรญิญาโท หรือเทยีบเทา่ของสถานศกึษาใดนั�น 
จะถอืตามกฎหมาย กฎ หรือระเบยีบเกี�ยวกบัการสาํเร็จการศกึษา 
ตามหลกัสตูรของสถานศกึษานั�น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะตอ้งสาํเร็จการศกึษาและไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ
ภายในวนัปิดรบัสมคัรสอบ คอืวนัที� 17 มนีาคม 2541 
ในกรณีที�ไมส่ามารถนําหลกัฐานการศกึษาดงักลา่วมายื�นพรอ้มใบสมคัรสอบได ้
ก็ใหนํ้าหนงัสอืรบัรองคณุวุฒทิี�สถานศกึษาออกให ้โดยระบสุาขาวชิาที�สาํเร็จการศกึษาและวนัที�ที�ไดร้บัอนุมตั ิ
ปรญิญาบตัร ซึ�งจะตอ้งอยูภ่ายในกาํหนดวนัปิดรบัสมคัร มายื�นแทนก็ได ้
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือทะเบยีนบา้น 
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง จาํนวน 1 ฉบบั 
(4) สาํเนาหลกัฐานอื�น ๆ เชน่ ใบสาํคญัการสมรส (เฉพาะผูส้มคัรสอบเพศหญงิ) 
ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ในกรณีที�ชื�อ-นามสกลุ ในหลกัฐานการสมคัรสอบไมต่รงกนั) อยา่งละ 1 ฉบบั 
(5) ใบรบัรองแพทย์ซึ�งออกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน และแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคที�ตอ้งหา้ม 
ตามกฎ ก.พ.ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2535) 
(6) หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาซึ�งเป็นผูม้อีาํนาจส ั�งบรรจุตามมาตรา 52 แหง่ 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อนุญาตใหส้มคัรสอบแขง่ขนัได ้
ในกรณีที�ผูส้มคัรสอบเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั และประสงคจ์ะสมคัรสอบแขง่ขนั 
ในตาํแหน่งที�มรีะดบัไมส่งูกวา่ตาํแหน่งที�ผูส้มคัรสอบดาํรงอยู ่และ 
ใชค้ณุวุฒเิชน่เดยีวกนักบัตาํแหน่งที�ผูส้มคัรสอบดาํรงอยู ่
ท ั�งนี� ในสาํเนาหลกัฐานทกุฉบบั ใหผู้ส้มคัรสอบเขยีนคาํรบัรองวา่ สาํเนาถกูตอ้งและลงชื�อ 
กาํกบัไวด้ว้ย 
3.4 เงื�อนไขในการรบัสมคัรสอบ 
ผูส้มคัรสอบจะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป็นผูม้คีณุสมบตั ิ
ท ั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งที�สมคัรสอบตรงตามประกาศรบัสมคัรสอบจรงิ และจะตอ้งกรอกราย
ละเอยีดตา่ง ๆ ในใบสมคัรพรอ้ม 
ท ั�งยื�นหลกัฐานในการสมคัรสอบใหถ้กูตอ้งครบถว้นในกรณีที�มกีารผดิ 
พลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรสอบ กรมบญัชีกลางอาจไมร่บัสมคัรสอบ 
4. การประกาศรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้สอบแขง่ขนั 
กรมบญัชีกลางจะประกาศรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้สอบแขง่ขนัในวนัที� 23 มนีาคม 2541 
ณ กองการเจา้หน้าที� ช ั�น 3 กรมบญัชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 
5. การประกาศวนั เวลา สถานที�สอบและระเบยีบเกี�ยวกบัการสอบ 
คณะกรรมการดาํเนินการสอบแขง่ขนัจะประกาศวนั เวลา สถานที�สอบและระเบยีบเกี�ยวกบั 
การสอบในวนัที� 23 มนีาคม 2541 ณ กองการเจา้หน้าที� ช ั�น 3 กรมบญัชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท 
กรุงเทพฯ ถ
6. หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนั 
ก. ภาคความรูค้วามสามารถท ั�วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถท ั�วไปดงัตอ่ไปนี� โดยวธิสีอบขอ้เขยีน 
1. วชิาความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์และสรุปเหตผุล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์ และสรุปเหตผุล โดยใหว้เิคราะห์ 
จบัประเด็นจากขอ้มลู หรือขอ้ความทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม การคดิ วเิคราะห์หาเหตผุล 
2. วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความเขา้ใจภาษาและการใชภ้าษาโดยใหเ้รียงความและยอ่ความ 
ข. ภาคความรูค้วามสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัตอ่ไปนี� 



- ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการเงนิการบญัชี 
- ความรูเ้กี�ยวกบัการควบคมุภายใน 
- ความรูท้างดา้นการวเิคราะห์งบการเงนิ 
- นโยบายการเงนิการคลงัของประเทศ 
ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะประเมนิผูเ้ขา้สอบเพื�อพจิารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที�จากประวตัสิว่นตวั 
ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงาน และพฤตกิรรมที�ปรากฎทางอื�นของผูเ้ขา้สอบและจากการสมัภาษณ์เพื�อ 
พจิารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ความรูท้ี�อาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานในหน้าที�และ 
ความรูใ้นเรื�องการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิความสามารถ ประสบการณ์ ทว่งทวีาจา อปุนิสยั อารมณ์ 
ทศันคต ิจรยิธรรมและคณุธรรม การปรบัตวัเขา้กบัผูร้ว่มงาน รวมท ั�งสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ความคดิรเิริ�ม 
สรา้งสรรค ์ปฏภิาณไหวพรบิและบคุลกิภาพอยา่งอื�น เป็นตน้ 
7. เกณฑ์การตดัสนิ 
ผูท้ี �จะถอืวา่เป็นผูส้อบแขง่ขนัได ้จะตอ้งเป็นผูท้ี�สอบไดค้ะแนนในแตล่ะภาคตามหลกัสตูร 
ไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 60 
8. การขึ�นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้
การขึ�นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้จะเรียงลาํดบัที�จากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลงมาตามลาํดบั 
ในกรณีที�มผีูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั จะใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งมากกวา่เป็นผู ้
อยูใ่นลาํดบัที�สงูกวา่ ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเทา่กนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาคความรู ้
ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สงูกวา่ ถา้ไดค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถ 
ที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่งเทา่กนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนวชิาภาษาไทยในภาคความรูค้วามสามารถท ั�วไปมากกวา่เป็นผูอ้ยู ่
ในลาํดบัที�สงูกวา่ ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเทา่กนัอกี ก็ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบกอ่นเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สงูกวา่ 
การขึ�นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้จะขึ�นบญัชีไวเ้ป็นเวลาไมเ่กนิ 2 ปี นบัต ั�งแตว่นัขึ�นบญัชี แต ่
ถา้มกีารสอบแขง่ขนัอยา่งเดยีวกนันี�อกีและไดข้ึ�นบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้ บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดค้ร ั�งนี� เป็นอนั
ยกเลกิ ถ
9. การบรรจุและแตง่ต ั�ง 
ผูส้อบแขง่ขนัไดจ้ะไดร้บัการบรรจุและแตง่ต ั�งตามลาํดบัที�ในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้
ในกรณีที�มตีาํแหน่งวา่งในสว่นราชการอื�น บญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดก็้จะใชบ้รรจุในสว่นราชการ 
อื�นไดด้ว้ย 
ประกาศ ณ วนัที� 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2541
(ลงชื�อ) กมล จนัทมิาถ
(นายกมล จนัทมิา)
รองปลดักระทรวงการคลงั รกัษาราชการแทน
อธบิดกีรมบญัชีกลาง
สาํเนาถกูตอ้ง 
(น.ส.สริพิร ภาณุภาส) 
บคุลากร 5 
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