
 
 
 

       

 

                                
       ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
                              เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 

       
 

ดวยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน สําหรับปฏิบัติงานใน สบน. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ตําแหนงท่ีจะรับสมัคร อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.1 เศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

1.2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

1.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

1.4 นักจัดการงานท่ัวไป (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร สาขานิติศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร  

2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

1.5 นิติกร (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร  
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได 
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
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1.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร 
2) มีความสามารถในการเขียน อาน พูด ภาษาอังกฤษได
3) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดดี
อนึ่ง สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร สบน. ไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบได ท้ังนี้ 

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และ 
ตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

2. วิธีการรับสมัคร
2.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันจันทรท่ี 19 – วันศุกรท่ี

30 เมษายน ๒๕64 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
1) เปดเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th คลิกท่ีหัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”

ใบสมัครงาน หรือ https://pdmo.thaijobjob.com) 
2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ

หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล 
ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ 

เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

2.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันจันทรท่ี 19 เมษายน 2564 – วันพุธท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 
ทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว    

2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 130 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
2) ค าธรรมเนี ยมธนาคารรวมค าบริ การทางอินเทอร เน็ ต จํ านวน 30 บาท

ท้ังนี้ คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
2.4 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ 

สบน. จะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

3. เง่ือนไขการสมัครสอบ
3.1 ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น
3.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ดังนั้น 
หากผู สม ัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
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3.3 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  
ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ 
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ 
ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวขางตน ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบ 
คัดเลือกของผูสมัครรายดังกลาวเปนโมฆะและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสอบขอเขียน  
4.1 ใบสมัครสอบท่ีพิมพจากอินเทอร เน็ต พรอมติดรูปถ ายหนาตรง ไมสวมหมวก  

และไมใสแวนตาดําถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวนจํานวน 1 ฉบับ 
4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันสําเร็จการศึกษาแลว

ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 30 เมษายน 2564 (อนุญาตใหใชหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา กรณียังไมไดรับ 
ปริญญาบัตรเทานั้น) จํานวน 1 ฉบับ 

4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตํ าแหน ง ท่ีส มัครสอบท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ วันสํ า เร็จการศึกษาแลวภายในวันปดรับสมัคร คือ  
วันท่ี 30 เมษายน 2564 จํานวน 1 ฉบับ 

4.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ 
4.6  สํ า เนาหลั กฐาน อ่ื น  ๆ เช น  ใบสํ า คัญการสมรส ( เฉพาะผู ส มั คร เพศหญิ ง )  

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื ่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน  
(ใบ สด. 9) ใบสําคัญทหารกองหนุน (ใบ สด. 43) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงชื่อกํากับไวดวย 

ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกนําไปใชประโยชนในการจัดทําและตรวจสอบประวัต ิ
ของผูสมัครเขารับราชการ ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในสังกัด สบน.  
และเปนฐานขอมูลบุคลากรของ สบน. เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของทานกรณีท่ีทานไดรับคัดเลือกใหมา
ปฏิบัติหนาท่ีใน สบน. โดยขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บใชและเปดเผยตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ สบน. 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก 
 สบน. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบ
ปฏิบัต ิสําหรับผูเขารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม ๒๕64 ณ ปายประกาศของ สบน. ชั้น 4  
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.go.th หรือ https://pdmo.thaijobjob.com) 

6. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
6.1 วิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนและวิธีการสัมภาษณ  

โดยจะแจงประกาศวันสอบขอเขียนในวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
6.2 เกณฑการตัดสิน 

(1) ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผู ท่ีสอบผานขอเขียนและสัมภาษณ  
โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ในแตละบัญชี 
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(2) การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะใชคะแนนรวมของการสอบขอเขียนและสัมภาษณ 
โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูไดคะแนน
สัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะใหผูท่ีมาสมัครกอนอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก
สบน. จะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลําดับ ณ ปายประกาศของ สบน. ชั้น 4 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเว็บไซตของ สบน. 
(www.pdmo.go.th หรือ https://pdmo.thaijobjob.com) โดยจะแจงกําหนดวันประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ 

8. การยกเลิกบัญชีผูไดรับคัดเลือก
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกมีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู ไดรับการคัดเลือก

หรือยกเลิกเม่ือมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวตําแหนงเดียวกันในครั้งใหม โดยการยกเลิกบัญช ี
ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนดุลยพินิจของ สบน. ท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร  

  ประกาศ ณ วันท่ี         เมษายน  พ.ศ. 2564 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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