
















































































































































































- ๒ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๒  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน) อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๓) ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

 ๑๐๐๒๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๒๒ 

 (๒๒ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 406  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

 ๑๐๐๒๐๐๐๐๒๓ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๔๔  

 (๒๒ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 407  ช้ัน ๔   

 
  

 ๑๐๐๒๐๐๐๐๔๕ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๖๕  

 (๒๑ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 408  ช้ัน ๔  

 
  

  
  

  
  

  
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑) การใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล 
หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ที่ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
(๕๐ คะแนน) 
๒) พิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ ค้า 
(๒๕ คะแนน) 
๓) พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ ค้า 
(๒๕ คะแนน) 
 

 ๑๐๐๒๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๑๕ 

 (๑๕ คน) 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๑ 
ชั น ๓ ส้านักสารสนเทศ 

 

 

   

  ๑๐๐๒๐๐๐๐๑๖ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๓๐  

 (๑๕ คน) 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ 
ชั น ๓ ส้านักสารสนเทศ 

 
   

  ๑๐๐๒๐๐๐๐๓๑ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๔๔  

 (๑๔ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
ชั น ๓ ส้านักภาษาต่างประเทศ 

 
    

  ๑๐๐๒๐๐๐๐๔๕ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๕๘  

 (๑๔ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ 
ชั น ๓ ส้านักภาษาต่างประเทศ 

 

     

   ๑๐๐๒๐๐๐๐๕๙ - 
 ๑๐๐๒๐๐๐๐๖๕  

 (๗ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๓ 
ชั น ๓ ส้านักภาษาต่างประเทศ 

 



- ๓ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๓  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพัดสุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๑๐๐๓๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๓๐๐๐๐๑๕  

 (๑๕ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 409  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
   

   
   

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๔  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชปีฏิบัติงำน 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ เกี่ ยวกับพระราชบัญญั ติ วินั ย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

 ๑๐๐๔๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๔๐๐๐๐๐๔  

 (๔ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 409  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

   

   
   

   
   

    

     

 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๕  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำน 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑)ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการท้างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
 

 ๑๐๐๕๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๕๐๐๐๐๐๘  

 (๘ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 410  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
 ติดตั งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ บ้ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้ 
รวมทั งติดตั งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการให้
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้  
(ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์
มาเอง) 
 

 ๑๐๐๕๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๕๐๐๐๐๐๘  

 (๘ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 405  ช้ัน ๔  

 

 

     

 
 
 
 



- ๖ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๖  ต ำแหน่งนำยช่ำงศิลป์ปฏิบตัิงำน 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ การ
ออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ 
ป้ายโฆษณา และงานอ่ืน ๆ ทางด้านช่างศิลป์ 
 (๒) ความรู้ เกี่ยวกับหลักการออกแบบ 
และองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ การ
ตกแต่ง และจัดนิทรรศการ 
 

๑๐๐๖๐๐๐๐๐๑ 
(๑ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 410  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  

   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ 
ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที ่
สื่อสิ่งพิมพ์ 
๒. สามารถจัดออกแบบรูปเล่มหนังสือ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

๑๐๐๖๐๐๐๐๐๑ 
(๑ คน) 

ส้านักการพิมพ์  
ชั น เอ็ม บี ๑ 

 

 

     

 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๗  ต ำแหน่งนำยช่ำงปฏิบัติงำน (ปฏิบัติงำนทำงช่ำงไฟฟ้ำ) 
  

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๗  
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก้าลัง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์  
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
และโทรคมนาคม ระบบอิเล ็กทรอนิกส์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓) ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ
และประมาณราคาระบบไฟฟ้า 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับวิธีซ่อมบ้ารุงรักษา
และการป้องกันระบบไฟฟ้า 

 ๑๐๐๗๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๗๐๐๐๐๐๔  

 (๔ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 410  ช้ัน ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑. การติดตั งไมโครโฟนชุดประชุมและ
เครื่องบันทึกเสียง การต่อสัญญาณภาพและ
เสียงออกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ การติดตั ง
ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
๒. การซ่อมบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกัน
ระบบไฟฟ้าก้าลัง ระบบไฟฟ้าก้าลัง ระบบ
แสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์  และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

 ๑๐๐๗๐๐๐๐๐๑ - 
 ๑๐๐๗๐๐๐๐๐๔  

 (๔ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 403 - N 404  ช้ัน ๔  

 

 

     



- ๘ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๘  ต ำแหน่งนำยช่ำงปฏิบัติงำน (ปฏิบัติงำนทำงช่ำงโยธำ)   
 
 

- ไม่มีผู้สมัคร - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๙  ต ำแหน่งนิตกิรปฏิบัตกิำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย
ทั งภายในและภายนอกประเทศ 
 (๒) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
เสนอความเห็น เสนอแนวทางการพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานรัฐสภา 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน และระบบงานด้านนิติบัญญัติ 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การเสนอ
ความเห็นในการด้าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์
ระบบคุณธรรม รวมถึงการด้าเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการ และการด้าเนินคดีของหน่วยงาน 
 

 ๒๐๐๙๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๐๙๐๐๐๑๑๐  

(๑๑๐ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๑  
ชั น บี ๑  

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

 ๒๐๐๙๐๐๐๑๑๑ - 
 ๒๐๐๙๐๐๐๒๒๐  

(๑๑๐ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๒  
ชั น บี ๑  

  

 ๒๐๐๙๐๐๐๒๒๑ - 
 ๒๐๐๙๐๐๐๓๓๐  

(๑๑๐ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๓  
ชั น บี ๑  

  

 ๒๐๐๙๐๐๐๓๓๑ - 
 ๒๐๐๙๐๐๐๔๔๐  

(๑๑๐ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๔  
ชั น บี ๑  

  

 ๒๐๐๙๐๐๐๔๔๑ - 
 ๒๐๐๙๐๐๐๔๙๔  

(๕๔ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๕  
ชั น บี ๑  

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๐  ต ำแหน่งวทิยำกรปฏิบัตกิำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณา การร่าง 
ปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติ กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ญัตติ กระทู้ถาม และ
งานบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานด้านนิติบัญญัติ 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานของรัฐสภา 
 

 ๒๐๑๐๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๐๐๐๐๓๐๐  

(๓๐๐ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  
  

  

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๑  ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 
  - งานล่าม งานแปล สรุปหรือเรียบเรียง
เอกสาร และเผยแพร่เอกสารทางราชการ 
ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  - ก าร ร่ า ง  โต้ ต อบ ห นั งสื อ เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
  - การตีความ สรุปความ แปลความ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย 
 

 ๒๐๑๑๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๑๐๐๐๐๓๑  

(๓๑ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๕  
ชั น บี ๑  

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๒  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ เกี่ ย วกับแผน/น โยบาย/
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับองค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ วิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

 ๒๐๑๒๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๒๐๐๐๐๖๓  

(๖๓ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
 

 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ออกแบบ และเขียนชุดค้าสั่ง ตามโปรแกรม
ที่ก้าหนด 
๒. บันทึกและแสดงผลตามชุดค้าสั่งทาง
เครื่องพิมพ์ 
 

 ๒๐๑๒๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๒๐๐๐๐๑๗  

(๑๗ คน) 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๑ 
ชั น ๓ ส้านักสารสนเทศ 

 

 

   

  ๒๐๑๒๐๐๐๐๑๘ - 
 ๒๐๑๒๐๐๐๐๓๓  

(๑๖ คน) 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ 
ชั น ๓ ส้านักสารสนเทศ 

 
     

   ๒๐๑๒๐๐๐๐๓๔ - 
 ๒๐๑๒๐๐๐๐๔๘  

(๑๕ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
ชั น ๓ ส้านักภาษาตา่งประเทศ 

 

 

     

   ๒๐๑๒๐๐๐๐๔๙ - 
 ๒๐๑๒๐๐๐๐๖๓  

(๑๕ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ 
ชั น ๓ ส้านักภาษาตา่งประเทศ 

 

 

     



- ๑๓ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๓  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรร
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๔) ความรู ้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์งาน 
การก้าหนดต้าแหน่งและการวางแผนอัตราก้าลัง 
 

 ๒๐๑๓๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๐๓๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 401  ชั น ๔ 

  

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

 ๒๐๑๓๐๐๐๐๓๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๐๖๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 402  ชั น ๔  

 
  

 ๒๐๑๓๐๐๐๐๖๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๐๙๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 403  ชั น ๔ 

 
  

 ๒๐๑๓๐๐๐๐๙๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๑๒๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 404  ชั น ๔  

 
  

 ๒๐๑๓๐๐๐๑๒๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๑๕๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 405  ชั น ๔  

 
  

 ๒๐๑๓๐๐๐๑๕๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๑๘๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 406  ชั น ๔  

 
   

 ๒๐๑๓๐๐๐๑๘๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๒๑๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 407  ชั น ๔  

 

 

   

 ๒๐๑๓๐๐๐๒๑๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๒๔๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 408  ชั น ๔ 

   

 

   

 ๒๐๑๓๐๐๐๒๔๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๒๗๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 409  ชั น ๔  

 

 

   

 ๒๐๑๓๐๐๐๒๗๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๓๐๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 410  ชั น ๔  

 

 

     

 



- ๑๔ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๓  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิำร  (ตอ่) 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรร
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๔) ความรู ้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์งาน 
การก้าหนดต้าแหน่งและการวางแผนอัตราก้าลัง 
 

 ๒๐๑๓๐๐๐๓๐๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๓๒๐  

(๒๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
CA 406  ชั น ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

 ๒๐๑๓๐๐๐๓๒๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๓๕๐  

(๓๐ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
CA 408  ชั น ๔  

 
  

 ๒๐๑๓๐๐๐๓๕๑ - 
 ๒๐๑๓๐๐๐๓๗๕  

(๒๕ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
CA 411  ชั น ๔  

 
  

  
  

  
  

  
   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๔  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัตกิำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู ้เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุและครุภัณฑ์ 
 (๔) ความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

 ๒๐๑๔๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๔๐๐๐๐๒๒  

(๒๒ คน) 

ห้องประชุมกรรมาธิการ  
CA 405  ชั น ๔  

 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๕  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าดว้ย
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าดว้ย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 (๕) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าดว้ย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

 ๒๐๑๕๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๕๐๐๐๑๔๕  

(๑๔๕ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๖  ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๔) ความรู้ เกี่ ยวกับแนวปฏิ บั ติ การ
ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๕) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 
 (๖) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ 
ด้านงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านบัญชี 
ด้านพัสดุ 
 

 ๒๐๑๖๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๖๐๐๐๐๑๔  

(๑๔ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๕  
ชั น บี ๑  

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 



- ๑๘ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๗  ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู ้เกี ่ย วกับด ้านสื ่อมวลชน 
ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และการท้าข่าว 
หรือการน้าเสนอข่าว 
 (๒) ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการและ
ขั นตอนการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ 
และด้านสื่อสารมวลชน 
 (๓) ความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ผู ้ปฏิบัต ิงานด้านประชาสัมพันธ์ และ
ด้านสื่อสารมวลชน 
 

 ๒๐๑๗๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๗๐๐๐๐๒๕  

 (๒๕ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
 การทดสอบเสียง การอ่านฟังเสียง 
เช่น อักขรวิธี ความถูกต้อง ความชัดเจน 
การน้าเสนอ เป็นต้น 
 

 ๒๐๑๗๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๗๐๐๐๐๒๕  

(๒๕ คน) 

 ห้องประชุมกรรมาธิการ  
N 406  ชั น ๔ 

   
   

 
 

 

     

 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๘  ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้ด้านโสตทัศนศึกษา 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์
และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 (๓) ความรู้ เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
เบื องต้น 

 ๒๐๑๘๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๘๐๐๐๐๑๖  

 (๑๖ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  
  

  

   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑. การใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่อง
ฉายภาพ เครื่องน้าเสนอสื่อดิจิทัลรูปแบบ
สมัยใหม่ การผลิตวัสดุอุปกรณ์หรือผลิต
ข้อมูลรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ส้าหรับใช้จัดแสดง
หรือบรรยายเพื่อให้การน้าเสนอข้อมูลด้าเนิน
ไปโดยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม 
๒. การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดแสดง
พิพ ิธภ ัณฑ์ และงานด้านจดหมายเหตุ 
อย่างน้อยดังนี  
 - โปรแกรม Adobe Photoshop 
 - โปรแกรม Adobe Premiere หรือโปรแกรม
ตัดต่อวีดิทัศน์อ่ืน ๆ  
 - โปรแกรม Adobe Acrobat Professional 

 ๒๐๑๘๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๘๐๐๐๐๑๖ 

 (๑๖ คน) 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๓  
ชั น ๓ ส้านักภาษาตา่งประเทศ 

 

 

     



- ๒๐ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๑๙  ต ำแหน่งนักวิชำกำรชำ่งศิลป์ปฏิบัตกิำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้านศิลปกรรม 
การออกแบบ การเขียนแบบ การสร้างสรรค์
งานด้านศิลปกรรม 
 (๒) ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบร่าง
เบื องต้น 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบตกแต่ง
และจัดนิทรรศการ การจัดงานศิลป์ บอร์ด 
สื ่อ สิ ่งพ ิมพ ์ ป ้าย โฆษณ า และงานอื ่น
ทางด้านศิลป์ 
 

 ๒๐๑๙๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๙๐๐๐๐๐๖  

(๖ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

     

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
๑. การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop 
หรือ Illustrator เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์
๒. การท้า Infographic ส้าหรับการน้าเสนอ 
 

 ๒๐๑๙๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๑๙๐๐๐๐๐๖  

(๖ คน) 

ส้านักการพิมพ์ 
ชั น เอ็ม บี ๑ 

 

 

     

 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๒๐  ต ำแหน่งบรรณำรกัษ์ปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ หรือ
งาน ห้ อ งส มุ ด  ด้ าน ส ารนิ เท ศ ศ าส ต ร์ 
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 (๒) ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และ
การจัดท้าบัตรรายการ 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 (๕) ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและ
สารสนเทศ 
 (๖) ค วาม รู ้เกี ่ย วก ับ เทคนิค ให ม่ ๆ 
ด้านห้องสมุด และด้านความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ
ห้องสมุดรัฐสภา 
 

 ๒๐๒๐๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๒๐๐๐๐๐๑๙  

(๑๙ คน) 

ห้องจัดเลี ยง บี ๒ - ๑ 
ชั น บี ๒ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

ต ำแหน่งที่ ๒๑  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์งบประมำณปฏิบัติกำร 
 

วัน เวลำสอบ วิธีกำรสอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
อุปกรณ์ 

และหลักฐำน 
กำรสอบ 

     

   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
(ถนนสำมเสน)  อำคำรรัฐสภำ 

วันเสำร์ที่ ๖   
สิงหำคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๔) ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (๖) กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติการบริหารหนี สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒ ) ความรู้ เกี่ยวกับการงบประมาณ 
(กระบวนการ วิธีการงบประมาณแผ่นดิน 
การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาล การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี) 
 (๓) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ (การวิเคราะห์
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ
การงบประมาณแผ่นดิน 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน 
และโครงการ (การวางแผน การจัดท้า การบริหาร 
และการติดตามประเมินผล) 
 (๕) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ความเหมาะสม หรือการประเมิน 
ผลกระทบของโครงการ 

 ๒๐๒๑๐๐๐๐๐๑ - 
 ๒๐๒๑๐๐๐๑๐๔  

(๑๐๔ คน) 

ห้องสัมมนา บี ๑ - ๖ 
ชั น บี ๑ 

- ปากกาหมกึ 
  สีน  ำเงิน 
- น ้ายาลบค้าผิด  
- บัตรประจ้าตัว 
  ประชาชน 
- บัตรประจ้าตัว 
  สอบแข่งขัน  
- เอกสารแสดง 
  ผลการตรวจ  
  RT-PCR 
  หรือ ATK      
  (ภายใน  
  ๗๒ ช่ัวโมง) 

  

  

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

     

 









 

 
รถประจ ำทำงที่ผ่ำน : สำย 3 , 16 , 30 , 32 , 33 , 64 , 66 , 505 , 524 

แผนที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร (อำคำรรัฐสภำ) 




