
 
 

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศส านักงาน  ก.ก. 

 
   ๑.  ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

   ๒.  อัตรำเงินเดือนที่จะได้รับ 

   ๓.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

   ๔.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

      ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

   ๕.  เง่ือนไขกำรสมัครสอบ 

   ๖.  วิธีกำรรับสมัครสอบ 

   ๗.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขัน วัน เวลำ สถำนที่สอบ   

      และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ำสอบแข่งขัน 

   ๘.  หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องน ำไปในวันสอบข้อเขียน 

   ๙.  เง่ือนไขกำรเข้ำสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) และ 

        ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) 

๑๐. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องน ำไปยื่นหลังประกำศผลสอบผ่ำนข้อเขียน 

๑๑. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 

๑๒. เกณฑ์กำรตัดสิน 

๑๓. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๔. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บุคคลเข้ำรับรำชกำร 

                                 เป็นข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนครสำมัญ  ครั้งที ่ ๒/๒๕๕๕ 

______________________ 
 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร (ส ำนักงำน ก.ก.)  จะด ำเนินกำร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ   

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๔ (๙)  มำตรำ  ๒๙ (๗)  แหง่พระรำชบญัญตัิระเบียบ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
เมื่อวนัที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๔  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ ในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัติงำน และต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบตัิกำร จึงประกำศรับสมคัรสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
เป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ  จ ำนวน  ๔๓  ต ำแหน่ง  ดังต่อไปนี ้

๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง       
     ๑.๑  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๒๓ ต ำแหน่ง 
     ๑.๒  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๒๐ ต ำแหน่ง 

รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหนง่ที่รับสมัครสอบดงักล่ำวปรำกฏตำมเอกสำรแนบทำ้ยประกำศนี ้

  ๒.  อัตราเงินเดือนที่จะไดร้บั 
        ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รบักำรบรรจุและแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งจะไดร้ับเงนิเดือน  ดังนี ้  
        ๒.๑  ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  

    ๒.๑.๑ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อตัรำเงนิเดอืน  ๖,๐๕๐  บำท หรือ 
ตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

    ๒.๑.๒ ประกำศนียบตัรวชิำชีพเทคนคิ (ปวท.) หรืออนุปรญิญำหลักสตูร ๒ ปี  
ต่อจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ อตัรำเงินเดือน  ๖,๘๐๐  บำท หรือตำมที ่ 
ก.ก. ก ำหนด 

    ๒.๑.๓ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร ๓ ปี  
ต่อจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ อัตรำเงินเดือน  ๗,๔๖๐  บำท หรือตำมที่  
ก.ก. ก ำหนด 
 
 
            -/ ๒.๒  ต ำแหน่งประเภท... 
 



- ๒ - 
 
             ๒.๒  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร  

    ๒.๒.๑ ปริญญำตรีที่มีหลักสูตรก ำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี ต่อจำกวุฒิ 
ประกำศนียบัตรมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ อตัรำเงนิเดือน  ๘,๓๔๐  บำท หรือตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

    ๒.๒.๒ ปริญญำตรีที่มีหลักสูตรก ำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำกวุฒิ 
ประกำศนียบัตรมธัยมศึกษำตอนปลำยเฉพำะปริญญำที่ ก.พ.ก ำหนดใหไ้ดร้ับเงินเดือนตำมหลกัสูตร ๕ ปี   
อัตรำเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บำท หรือตำมที่ ก.ก. ก ำหนด 

    ๒.๒.๓ ประกำศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ต่อจำก 
วุฒิปริญญำตรีทั่วไป อตัรำเงินเดือน  ๙,๑๔๐  บำท หรอืตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

        ทัง้นี ้ผู้สอบแขง่ขนัได้ทีไ่ด้รบักำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่พนักงำนป้องกันและ 
บรรเทำสำธำรณภัยปฏิบตัิงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร จะมีสิทธิ 
ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนกู้ภัย ในอัตรำเดือนละ ๕,๐๐๐ บำท ตำมหลักเกณฑ์แห่ง
ข้อบัญญตัิกรงุเทพมหำนคร เรื่อง เงนิเพ่ิมพิเศษรำยเดอืนส ำหรับผู้ปฏบิัติงำนกู้ภัย พ.ศ. ๒๕๔๘   

  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

        ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของแต่ละต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้  

  ๔.  คุณสมบัติทัว่ไป ลกัษณะต้องห้าม และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครสอบ 
        ๔.๑  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตำมมำตรำ      
๔๓ แห่งพระรำชบัญญตัิระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี ้
               ก. คุณสมบตัิทั่วไป  
   (๑)   มีสญัชำติไทย 
            (๒)   มีอำยไุมต่่ ำกว่ำสิบแปดปี 
      (๓)   เปน็ผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเปน็ประมขุดว้ยควำมบริสุทธิ์ใจ 
               ข. ลักษณะตอ้งหำ้ม 
      (๑)   เปน็คนไรค้วำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวกิลจรติหรอื 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ก. 

(๒)   เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ตำมพระรำชบัญญัตนิี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
      (๓)   เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเปน็ที่รงัเกียจของสังคม 
      (๔)   เปน็บคุคลล้มละลำย       

(๕)   เปน็ผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกเพรำะ      
กระท ำควำมผิดทำงอำญำ  เว้นแตเ่ปน็โทษส ำหรบัควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
    (๖)   เปน็ผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจำกส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอืน่ของรัฐ  
 

        -/ (๗) เปน็ผู้เคยถกูลงโทษ... 



- ๓ - 
 

  (๗)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  เพรำะกระท ำผิดวินัย 
ตำมพระรำชบัญญัตนิี้  หรือตำมกฎหมำยอืน่ 
     (๘)   เปน็ผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก  เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตนิี้  
หรือตำมกฎหมำยอืน่ 
    (๙)   เปน็ผู้เคยกระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเขำ้รับรำชกำร หรือเข้ำปฏบิัติงำน     
ในหนว่ยงำนของรัฐ 
       ผู้ที่จะเข้ำรบัรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งมีลกัษณะต้องห้ำมตำม ข. 
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  ก.ก. อำจพิจำรณำยกเวน้ให้เข้ำรบัรำชกำรได้ แตถ่้ำเปน็กรณีมีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำม ข. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำม ข. (๘) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี 
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่   
       ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
ทำงกำรเมืองหรือเปน็กรรมกำรหรือผูด้ ำรงต ำแหน่งทีร่บัผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมอืง ผูน้ั้นต้องลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหนง่หรือกำรประกอบอำชีพนัน้และกำรลำออกตอ้งมีผล 
ก่อนวันบรรจุเข้ำรบัรำชกำร 
        ๔.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่ง  ตำมรำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่งที่รับสมัครสอบท้ำยประกำศนี้  ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือ  
ในวันปิดรับสมคัร  คือวันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕       
                      ๔.๓  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
และต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนหรือในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ คือวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
มิฉะน้ันให้ถือว่าผูส้มัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิในการสมัครสอบครั้งนี้ 
        ๔.๔  ผู้สมัครสอบต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล 
ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร อยู่ก่อนหรือใน 
วันที่ก าหนดให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนยื่นหลักฐานและเอกสาร มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด 
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี  
        ๔.๕  พระภิกษุหรือสำมเณร  ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ และไม่อำจให้เข้ำสอบได้ ทั้งนี้ 
ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๐๑   
และตำมควำมในข้อ ๕  ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม  ลงวนัที่  ๑๗  มนีำคม  ๒๕๓๘ 

  ๕.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
        ๕.๑  ผู้สมคัรสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน  เมือ่ส่งใบสมคัรสอบแลว้  จะไม่สำมำรถ 
แก้ไขข้อควำมใดๆ ได้อกี 
 

   -/ ๕.๒ ผู้สมัครสอบ... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



- ๔ - 
 
        ๕.๒  ผู้สมคัรสอบต้องเลือกสมัครในต าแหน่งระดบัปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ  
เพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่งของระดับที่เลือกน้ัน  เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได ้
       ๕.๓  กำรสมัครสอบตำมประกำศนี้  ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ  และรับรอง  
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว  ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น หำกผู้สมคัรสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จต่อ 
เจ้ำพนักงำน 

๕.๔  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี  
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ำม และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ   
โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ  ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจรงิ ในกรณี 
ที่มีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒซิึ่งผู้สมัครสอบ 
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
       ๕.๕  ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครสอบ  พร้อมติดรูปถ่ำย  
ที่มุมบนด้ำนขวำมอืของใบสมัครสอบ 
       ๕.๖  ผู้สมัครสอบที่ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบ  ค่ำธรรมเนียมธนำคำร  ค่ำบริกำร 
ทำงอินเทอร์เนต็  หลังวันที ่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ให้ถือวำ่ไมไ่ด้สมัครสอบในครั้งนีแ้ละจะไมค่ืนเงินให้  

  ๖.  วิธีการรับสมัครสอบ 
           เปิดรับสมคัรสอบทำงอนิเตอร์เน็ต (Internet)  ระหว่ำงวนัที่  ๒๕  มถิุนำยน  ๒๕๕๕   

ถึงวันที่  ๑๓  กรกฎำคม  ๒๕๕๕  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) โดยเปิดที่เว็บไซต์  
http ://ksb .bangkok .go .th   หรือ   http://www.bangkok .go .th/exam   หรือ   
http://www.bangkok.go.th/csc  หรือ   http://www.bangkok.go.th  หัวข้อประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขนัฯ  ครั้งที ่๒/๒๕๕๕  ซึง่มีขัน้ตอน  ดงันี ้
               ๖.๑  ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอรเ์น็ต 
              (๑)  อำ่นและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัประกำศรับสมคัรสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน 
กำรกรอกใบสมัครสอบให้ถีถ่้วนก่อนท ำกำรกรอกใบสมคัรสอบ 
              (๒)  กรอกข้อควำมในใบสมัครสอบใหถู้กต้องและครบถ้วน  โดยผู้สมัครสอบจะต้อง
เข้ำไปกรอกใบสมัครที่ปุ่ม  สมัครสอบ  ภำยในวันที่ ๑๓  กรกฎำคม  ๒๕๕๕  ระบบจะออกแบบฟอร์ม 
กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบผ่ำนเคำน์เตอร์  บจม.ธนำคำรกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 
              (๓)  พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมสอบลงในกระดำษขนำด  A๔   
หรือหำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนัน้ใหบ้ันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทกึข้อมูล  
เช่น  แผน่บนัทึก (Diskette หรือ Flash Drive) เป็นตน้  เพื่อพิมพ์ในภำยหลงั 
              (๔)  ในกรณไีม่สำมำรถพิมพแ์บบฟอร์มกำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมสอบได้ให้กลับ 
ไปคน้หำแบบฟอร์มกำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมสอบเพ่ือพิมพ์ที่ปุ่ม  ค้นหาแบบฟอรม์การช าระเงิน แต่จะ 
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนต าแหน่งที่ไดก้รอกไว้ในครั้งแรกในใบสมัครสอบ 
 
          - / ๖.๒ ขัน้ตอนกำรช ำระ... 

http://ksb.bangkok.go.th/
http://www.bangkok.go.th/exam
http://www.bangkok.go.th/csc
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               ๖.๒  ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย 
              (๑)  น ำแบบฟอรม์กำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมสอบไปช าระเงิน จ านวน ๓๐๐ บาท  
ที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันท่ี  ๒๕  มถิุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ในเวลาท าการของธนาคาร 
              ทั้งนี้  การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบรูณเ์มือ่ผู้สมัครสอบได้ช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ  และไดด้ าเนินการครบทกุขั้นตอนภายในวัน เวลาทีก่ าหนด 

(๒)  ผู้สมัครสอบต้องช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรทำงอนิเทอร์เน็ต 
(Internet)  จ ำนวน  ๓๐  บำท (อตัรำเดียวกนัทั่วประเทศ)  ต่อหนึ่งรหัสประจ ำตวัสอบนอกเหนือจำก
ค่ำธรรมเนียมสอบ 
          เมื่อผู้สมคัรสอบได้สมัครและช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบแล้วจะไมค่ืนเงิน
ให้ไมว่่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
               (๓)  ส ำนกังำน ก.ก. จะก ำหนดเลขประจ ำตวัสอบให้ผู้สมัครสอบทีช่ ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรสอบแล้ว  ตำมล ำดับของกำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรสอบ 
               ๖.๓  ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบพรอ้มเลขประจ าตัวสอบ 
              หลงัจำกทีไ่ด้ช ำระเงินคำ่ธรรมเนียมกำรสมคัรสอบไปแลว้ ๒ วนัท ำกำร  ให้ผู้สมัคร
สอบเข้ำไปท่ีเว็บไซต ์ http://ksb.bangkok.go.th  หรือ  http://www.bangkok.go.th/exam  ที่ปุม่ 
พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ  แลว้พิมพ์ใบสมคัรที่มีเลขประจ ำตวัสอบลงในกระดำษ A๔  เพ่ือน าไป
มอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
     ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบให้น ำหลักฐำนกำรช ำระเงินไปติดต่อ  
กลุ่มงำนด ำเนินกำรสอบ กองสรรหำบุคคล ส ำนักงำน ก.ก. ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หำกพ้น
ก ำหนดใหถ้ือว่ำผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี ้
               ๖.๔  ผู้ทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรมองเหน็  ทำงกำรได้ยินหรือกำรสื่อควำมหมำย หรือ 
ทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว  ตำมกฎกระทรวงสำธำรณสุข  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ส ำนักงำน ก.ก.                                                                                 
จะพยำยำมจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ในวนัสอบตำมที่แจง้ไว้ในใบสมคัรสอบ 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของ 

ผู้เข้าสอบแข่งขัน 
      ส ำนักงำน ก.ก.  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเฉพำะผู้สมัครสอบที่ได้ 
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกำศวัน เวลำ สถำนที่สอบ ภำคควำมรู้  
ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ำสอบแข่งขัน ในวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕           
ทำงเว็บไซต์  http://ksb.bangkok.go.th  หรือ http://www.bangkok.go.th/exam  
หรือ http://www.bangkok.go.th/csc  หรือ  http://www.bangkok.go.th  และจะแจ้งวัน เวลำ  
สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหนง่ (ภำค ข.) ในวนัท่ีสอบข้อเขียนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทั่วไป (ภำค ก.)   
 
          - / ทั้งน้ี ส านักงาน... 
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  ทั้งนี้  ส านักงาน ก.ก.  จะพิจารณาก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค ข.) ตามความเหมาะสม 

๘.  หลักฐานและเอกสารทีต่้องน าไปในวันสอบขอ้เขยีน 
       ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  

   (๑) หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 
                        บตัรประจ ำตัวประชำชน  หรือบตัรที่ทำงรำชกำรออกให้ทีม่ีเลขประจ ำตวั 
ประชำชน ๑๓ หลกั  และมรีูปถ่ำย  พร้อมลำยมือชือ่ของผู้สมัครสอบ 

   (๒) หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบและมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
              ใบสมคัรสอบพรอ้มตดิรปูถำ่ยที่มุมบนดำ้นขวำมอืของใบสมัครสอบ (รปูถ่ำยปัจจบุัน 
หน้ำตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ  ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  ขนำด ๑.๕ X ๒  นิ้ว  โดยใช้กระดำษ 
อัดภำพถ่ำยโดยเฉพำะ)  และลงลำยมือชื่อผู้สมัครสอบ  จึงจะถือว่ำใบสมัครสอบสมบูรณ์  

  *** หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ (๑) และ (๒) จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

       ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
   (๑) หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ 

                        บตัรประจ ำตัวประชำชน  หรือบตัรที่ทำงรำชกำรออกให้ทีม่ีเลขประจ ำตวั 
ประชำชน ๑๓ หลกั  และมรีูปถ่ำย  พร้อมลำยมือชือ่ของผู้สมัครสอบ 

   (๒) หลักฐานการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
       (๒.๑)  ส ำเนำวฒุิกำรศึกษำที่ระบุสำขำวิชำเอกที่ใช้สมัครสอบ เช่น ปรญิญำบตัร  

หรืออนุปริญญำบัตร หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรือประกำศนียบตัร - 
วิชำชีพ หรือวุฒิกำรศึกษำอื่น ๆ  พร้อมส าเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่ำงละ ๑ ฉบับ   
และรับรองส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อต ำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ ำตัวสอบไว้ที่มุมบน 
ด้ำนขวำมือ  โดยผู้สมคัรสอบแขง่ขนัฯ  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาและได้รับอนมุัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ   
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  

       อนึง่  หลักฐำนกำรศึกษำถ้ำปริญญำบตัรมไิดร้ะบุสำขำวชิำไว้  ให้ยื่นส ำเนำ 
ใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)  ฉบับภำษำไทย  และถ้ำเป็นหลักฐำนกำรศึกษำ 
จำกสถำบนักำรศึกษำต่ำงประเทศ  จะต้องมีเอกสำรฉบบัแปลโดยผู้ทีม่ีใบอนญุำตในกำรแปลด้วย 

       (๒.๒)  ส ำเนำใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ออกให้โดยกรมกำรขนส่งทำงบก  
ตำมพระรำชบัญญัตกิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมอียู่ก่อนหรือมีในวนัประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ คือ 
วันที ่๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๕ (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัปฏิบัติงำน และต ำแหน่ง 
เจ้ำพนกังำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 

              -/ (๒.๓) ส ำเนำใบ... 
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       (๒.๓)  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจำกสภำวิศวกร  
(เฉพำะผู้สมัครสอบต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และต ำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร) จ ำนวน ๑ ฉบับ 

       (๒.๔)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส  (เฉพำะผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อตวั - ชื่อสกุล  (กรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล  ในหลกัฐำนกำรสมัครไมต่รงกัน) จ ำนวน ๑ ฉบับ 

  *** หากขาดหลักฐานตามข้อ (๑) จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
   ส าหรับผู้สมัครสอบที่ไม่ได้น าส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ (๒)   
ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
ให้น าหลักฐานและเอกสารดังกล่าวส่งกลุ่มงานด าเนินการสอบ  กองสรรหาบุคคล  ส านักงาน ก.ก.   
ด้วยตนเอง ในเวลาราชการภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) หากพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ ในการสอบครั้งนี ้

๙.  เงื่อนไขการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ 
ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

      ๙.๑  ผู้เข้ำสอบแขง่ขนัตอ้งน ำหลักฐำนและเอกสำรไปมอบใหแ้กเ่จ้ำหน้ำที่คมุสอบ 
ตำมข้อ ๘.๑ ในวนัสอบขอ้เขยีนภำคควำมรูค้วำมสำมำรถทัว่ไป (ภำค ก.) และข้อ ๘.๒  ในวนัสอบข้อเขียน 
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.)   

๙.๒  ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องลงลำยมือชื่อในบัญชีลงลำยมือชื่อผูเ้ข้ำสอบ ตำมที่ก ำหนด 
                      ๙.๓  ในกำรสอบข้อเขียน  ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา หนังสือ  บันทึกข้อความ  
เอกสารใด ๆ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องค านวณ วิทยุสื่อสาร วิทยุเรียกตัว หรือเครื่องมือสื่อสาร  
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และหมดสิทธิการสอบ  
ในครั้งนี้ทุกภาควิชา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบ  
ต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด 
       ๙.๔  ผู้เข้ำสอบแข่งขันยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
จำกคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสอบแขง่ขัน  ประธำนอ ำนวยกำรสอบ  ตรวจคน้ร่ำงกำยก่อนเข้ำห้องสอบ 
หรือขณะท ำกำรสอบ  กรณีมีเหตุสงสัย  และยินยอมให้ถ่ำยภำพหรือบันทึกภำพกรณีมีกำรทุจริต  
ในกำรสอบหรือส่อไปในทำงทุจริตในกำรสอบ 
             ๙.๕  เมื่อหมดเวลำสอบหรือเมื่อท ำข้อสอบเสร็จแล้ว  ผู้เข้ำสอบประสงค์จะส่งกระดำษ 
ค ำตอบและข้อสอบ  ให้นั่งประจ ำที่แล้วยกมือเพ่ือแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ โดยจะต้องลงลำยมือชื่อส่ง
กระดำษค ำตอบและข้อสอบในบัญชีลงลำยมือชือ่ผู้เข้ำสอบ  ทัง้นี ้ ผู้เข้ำสอบทุกคนจะออกจำกห้องสอบได้ 
เมื่อหมดเวลำสอบ   และต้องไดร้ับอนุญำตจำกหวัหน้ำหอ้งสอบด้วย  หำกมไิดป้ฏิบตัิตำมที่ก ำหนดจะไมไ่ด้ 
รับกำรตรวจกระดำษค ำตอบ 
             ๙.๖  ผู้เข้ำสอบแข่งขันตอ้งเข้ำสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ก่อน จึงจะ 
มีสิทธิเข้ำสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) เนื่องจำกหลักสูตรกำรสอบก ำหนดให้ 
ผู้สมัครสอบต้องสอบทุกภำค  
 

                -/ ***  รายละเอียด...  
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  ***  รายละเอียดให้ดูจากประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้าสอบแข่งขัน 

  ๑๐.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องน าไปยื่นหลังประกาศผลสอบผ่านขอ้เขยีน 
          ๑๐.๑  ต้นฉบบัใบคณุวุฒกิำรศกึษำทีต่รงกับส ำเนำฉบับที่ยื่น ณ วันสอบขอ้เขียน   
พร้อมส ำเนำ  ๒  ฉบับ 
          ๑๐.๒  ใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ออกให้โดยกรมกำรขนส่งทำงบก  ตำม
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนป้องกันและบรรเทำ- 
สำธำรณภัยปฏิบัติงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร)   
          ๑๐.๓  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจำกสภำวิศวกร (เฉพำะผู้สมัครสอบ
ต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และต ำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร) พร้อมส ำเนำ ๑  ฉบับ   
          ๑๐.๔  ทะเบียนบ้ำน  พร้อมส ำเนำ ๑  ฉบับ 
          ๑๐.๕  บัตรประจ ำตวัประชำชน  พร้อมส ำเนำ  ๑  ฉบับ 
         ๑๐.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรค 
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ก. ว่ำดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔  คือ 
    -  วัณโรคในระยะแพรก่ระจำยเชื้อ 
    -  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเปน็ที่รังเกียจแก่สงัคม 
    -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุรำเรื้อรงั 
    -  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัตงิำนในหนำ้ที่ตำมที่ ก.ก. ก ำหนด 

   ๑๐.๗  สด.๘ สด.๙ หรือ สด.๔๓ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชำย) พร้อมส ำเนำ 
อย่ำงละ  ๒  ฉบับ   
          ๑๐.๘  หลักฐำนอืน่ๆ  เชน่  ใบส ำคญักำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครสอบเปน็เพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อตวั - ชื่อสกุล  (กรณีชื่อตวั - ชื่อสกุล  ในหลักฐำนกำรสมัครไมต่รงกัน)  พรอ้มส ำเนำอยำ่งละ  ๒  ฉบบั 
   **   ให้ผู้สมัครสอบรับรองส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำด้วยตนเอง  พร้อมเขียนชื่อต ำแหน่ง  
ที่สมัครสอบและเลขประจ ำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้ำนขวำมือทุกแผ่น 

*** บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐำนและเอกสำร  และหรือไม่เข้ำสอบตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ 
ที่ก ำหนดถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขำดสอบและไม่มีสิทธิเข้ำสอบในขั้นตอนต่อไป  และผู้ที่สอบไม่ผ่ำนใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไมม่ีสิทธิเข้ำสอบในขัน้ตอนตอ่ไปเชน่กนั  

  ๑๑. หลักสตูรและวิธีการสอบ 
         ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตำมหลักสตูรทุกภำค โดยจะต้องสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทั่วไป (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่ำนทั้ง ๒ ภำคแลว้  
 
                                                                                                   -/ จะต้องยื่นหลักฐำน… 
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จะต้องยื่นหลกัฐำน และเข้ำรับกำรทดสอบสุขภำพจติ วดัคุณลักษณะที่เหมำะสมกบัต ำแหนง่ และทดสอบ 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งก่อนกำรสัมภำษณ์ ในวันและเวลำที่ก ำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

         ยกเว้นต าแหน่งดังต่อไปน้ี คือ 
(๑) ต าแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิาร  ผู้สมัครสอบจะตอ้งสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทั่วไป (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) ก่อน เมือ่สอบผ่ำนทั้ง ๒ ภำคแล้ว  
จึงจะมีสิทธิเข้ำทดสอบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำงร่ำงกำย  และเมื่อผ่ำนกำรทดสอบฯ  แล้ว 
จะต้องยื่นหลักฐำนและเข้ำรับกำรทดสอบสุขภำพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง และทดสอบ 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งก่อนกำรสัมภำษณ์ ในวัน และเวลำที่ก ำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

(๒) ต าแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบภำคควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทัว่ไป (ภำค ก.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่ำน 
ทั้ง ๒ ภำคแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำงร่ำงกำย  และเมื่อ 
ผ่ำนกำรทดสอบฯ  แล้วจะตอ้งยื่นหลกัฐำนและเข้ำรบักำรทดสอบสุขภำพจิต วดัคุณลักษณะที่เหมำะสมกบั 
ต ำแหน่ง และทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งก่อนกำรสัมภำษณ์ ในวัน และเวลำที่ก ำหนดจึงจะมีสิทธิ 
เข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

(๓) ต าแหน่งนักวชิาการศนูย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้น ากิจกรรมพลศกึษา)  
ผู้สมัครสอบตอ้งสอบผำ่นภำคควำมรูค้วำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) จงึจะมีสทิธเิขำ้สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) โดยวธิีสอบข้อเขียนและวธิีทดสอบภำคปฏบิัต ิและเมือ่สอบผ่ำนภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้วจะต้องยื่นหลักฐำน และเข้ำรับกำรทดสอบสุขภำพจิต วัดคุณลักษณะที ่
เหมำะสมกบัต ำแหนง่ และทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งกอ่นกำรสัมภำษณ์ ในวนั และเวลำที่ก ำหนด  
จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

         *** รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๑๒. เกณฑก์ารตดัสิน 
        ผู้สอบแข่งขันไดต้้องเปน็ผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแต่ละภำคไมต่่ ำกว่ำรอ้ยละ  ๖๐   
ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวดัผลดว้ย 

  ๑๓. การขึ้นบัญชีผูส้อบแขง่ขันได ้
        กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะเรียงล ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ 
ในล ำดับที่สูงกว่ำ  ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่เท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 
                                                                                                -/ ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง… 
 



- ๑๐ - 
 
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  
เท่ำกนั  ให้ผูไ้ด้คะแนนภำคควำมรูค้วำมสำมำรถทัว่ไปมำกกว่ำเป็นผูอ้ยู่ในล ำดบัที่สูงกวำ่  ถ้ำยังคงไดค้ะแนนเท่ำกันอีก   
กใ็ห้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ    

        บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขัน
อย่ำงเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันไดค้รั้งนี้เปน็อนัยกเลิก 

  ๑๔. การบรรจุและแต่งตั้ง 
        ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่  
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันไดต้ำมจ ำนวนอตัรำต ำแหน่งทีว่่ำง  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้

                   ๑๔.๑  กรุงเทพมหำนครไม่รับโอนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนทุกประเภทที่มีควำมประสงค์       
จะโอนโดยผลกำรสอบแข่งขนั 
           ๑๔.๒  ผู้ที่ได้รับกำรบรรจแุละแตง่ตัง้ต้องปฏิบตัิรำชกำรให้กรุงเทพมหำนครเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งโดยห้ำมโอนไปหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอื่น   
เว้นแต่ลำออกจำกรำชกำร     
    
  อน่ึง  ถ้าปรากฏวา่มีการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจรติอันอาจท าให้เกดิความไม่เป็นธรรม 
ในการสอบแข่งขัน  อาจพิจารณาให้ยกเลกิการสอบครั้งนี้ท้ังหมดหรือยกเลิกเฉพาะต าแหน่ง  หรือยกเลกิ     
การสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจรติหรอืส่อไปในทางทุจริตตามแตจ่ะเห็นสมควรได้ ส าหรับ 
ผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจรติ หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก  และไม่มีสิทธิ  
สมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอกีต่อไป 
 
    ประกำศ  ณ  วนัที่      ๑๒    มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
        (นำยสุรศกัดิ ์   สอนเคลือ) 
 หัวหน้ำส ำนักงำน  ก.ก. 
 ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขนั 
 

 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

     
 ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก ่    

๑. พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัตงิำน จ ำนวน ๑๓๕ ต ำแหนง่ 
๒. นำยช่ำงโยธำปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๕๐ ต ำแหนง่ 
๓. นำยช่ำงส ำรวจปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๒๕ ต ำแหนง่ 
๔. นำยช่ำงเครื่องกลปฏิบัตงิำน จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๕. นำยช่ำงเทคนคิปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๖. นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัตงิำน จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๗. เจ้ำพนักงำนสื่อสำรปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๘. เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศกึษำปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๙. เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตรป์ฏิบัติงำน จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 

๑๐. เจ้ำหนำ้ที่งำนรกัษำควำมสะอำดปฏบิัติงำน จ ำนวน ๑๓ ต ำแหนง่ 
๑๑. พนักงำนเทศกิจปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๕ ต ำแหนง่ 
๑๒. พนักงำนปกครองปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๕๐ ต ำแหนง่ 
๑๓. เจ้ำพนักงำนจดัเกบ็รำยได้ปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑๕ ต ำแหนง่ 
๑๔. เจ้ำพนักงำนกำรคลงัปฏิบตังิำน จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๑๕. เจ้ำพนักงำนสถิติปฏบิัตงิำน จ ำนวน ๖ ต ำแหนง่ 
๑๖. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏบิัติงำน จ ำนวน ๓ ต ำแหนง่ 
๑๗. เจ้ำหนำ้ที่อนำมัยปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๒๕ ต ำแหนง่ 
๑๘. เจ้ำพนักงำนห้องสมดุปฏบิัตงิำน จ ำนวน ๑๐ ต ำแหนง่ 
๑๙. เจ้ำพนักงำนศนูย์เยำวชนปฏิบัติงำน (ผู้น ำกิจกรรมห้องสมุด) จ ำนวน ๓ ต ำแหนง่ 
๒๐. เจ้ำพนักงำนศนูย์เยำวชนปฏิบัติงำน (ผู้น ำกิจกรรมคหกรรมศำสตร์) จ ำนวน ๓ ต ำแหนง่ 
๒๑. นำยช่ำงศิลป์ปฏบิัตงิำน จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๒๒. เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบตัิงำน จ ำนวน ๗ ต ำแหนง่ 
๒๓. เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมปฏบิัติงำน จ ำนวน ๑๖ ต ำแหนง่ 

     
     
     
     
     

 

 
 
    



ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

     

 ต าแหน่งประเภทวชิาการ ได้แก ่    
๑. เจ้ำพนักงำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร จ ำนวน ๒๐ ต ำแหนง่ 
๒. วิศวกรโยธำปฏิบัตกิำร จ ำนวน ๔ ต ำแหนง่ 
๓. วิศวกรเครื่องกลปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๓ ต ำแหนง่ 
๔. วิศวกรสขุำภิบำลปฏิบัตกิำร จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๕. นักวชิำกำรสุขำภบิำลปฏิบตักิำร จ ำนวน ๒๗ ต ำแหนง่ 
๖. นักโภชนำกำรปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๗. นักวชิำกำรวฒันธรรมปฏิบตักิำร จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๘. นักสังคมสงเครำะหป์ฏิบัตกิำร จ ำนวน ๘ ต ำแหนง่ 
๙. นักวชิำกำรสถติิปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 

๑๐. นักบญัชีปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๑๑. นักวชิำกำรเงนิและบญัชีปฏบิัติกำร จ ำนวน ๕ ต ำแหนง่ 
๑๒. นักวชิำกำรพัสดุปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๑๓. นักวชิำกำรจัดหำทีด่ินปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๑๔. นิติกรปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑ ต ำแหนง่ 
๑๕. บรรณำรักษ์ปฏบิัติกำร จ ำนวน ๔ ต ำแหนง่ 
๑๖. นักวชิำกำรศูนยเ์ยำวชนปฏบิัติกำร (ผู้น ำกิจกรรมพลศึกษำ) จ ำนวน ๒ ต ำแหนง่ 
๑๗. นักวเิครำะห์ผงัเมอืงปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๓ ต ำแหนง่ 
๑๘. นักวเิครำะหน์โยบำยและแผนปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๖ ต ำแหนง่ 
๑๙. นักพัฒนำสังคมปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๘ ต ำแหนง่ 
๒๐. นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบตัิกำร จ ำนวน ๑๐ ต ำแหนง่ 

     
 

 
 

 


