
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) 
---------------------------------------- 

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุวัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        
ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และ
มิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง รวมทั้ง
เพื่อให้การก าหนดแนวทางการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม ก.พ. จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑ (๖) ของหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุ
ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

๑. วิธีการ 

 ๑.๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน มีหนังสือสอบถามทายาทที่อยู่ใน    
วัยท างาน หรือทายาทที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
หรือในระดับอุดมศึกษาว่า มีความประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ โดยให้ทายาทที่ประสงค์
จะบรรจุเข้ารับราชการแจ้งความประสงค์โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ ภายในหกเดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากส่วนราชการต้นสังกัด  

ส าหรับกรณีที่ทายาทอยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาให้แจ้งความประสงค์จะเข้ารับราชการ 
อีกครั้งต่อส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาด้วย 

๑.๒ หากทายาทมีความประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๒.๑ กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้  ทั้งนี้ ตาม 
ข้อ ๒๕ (๒) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการบรรจุทายาทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรตามแนวทาง     
ที่ส่วนราชการดังกล่าวเห็นสมควร เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับต าแหน่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 

๑.๒.๒ กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน 
หรือมิได้ระบุส่วนราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่  
ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการเพ่ือให้ด าเนินการคัดเลือกทายาทและบรรจุเข้ารับราชการตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หรือจะส่งเรื ่องให้ส านักงาน ก.พ. 
ประสานงานให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีทายาทระบุส่วนราชการและมิได้ระบุส่วนราชการที่จะขอบรรจุเข้ารับ
ราชการก็ได้ 

๑.๒.๓ กรณีท่ีทายาทมคีวามประสงค์จะเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น (ที่มิใช่การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ) หรือหน่วยงานเอกชน ให้ส่วนราชการต้นสังกัด    
ส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทต่อไป 

ในกรณีที่ส่วนราชการที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือหน่วยงานที่
ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงาน มีเหตุที ่ไม่สามารถบรรจุทายาทเข้ารับราชการหรือรับเข้าปฏิบัติงานได้      
ให้ส่วนราชการที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือหน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงาน  
แจ้งกลับไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดสอบถามความประสงค์ของทายาทอีกครั้ง 
และเมื่อทายาทแจ้งความประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือขอปฏิบัติงานในหน่วยงานใด    
ก็ให้ส่วนราชการต้นสังกัดประสานโดยตรงกับส่วนราชการที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือ
หน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงาน หรือจะส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ. ประสานส่วนราชการที่ทายาท
ประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือหน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไปก็ได้ 

๑.๓ กรณีที่ทายาทอยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา เมื่อทายาทส าเร็จการศึกษา ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ หรือ ๑.๒.๓ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากได้รับแจ้งจาก
ทายาทว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว 

๑.๔ หน่วยงานใดได้ด าเนินการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานแล้ว ให้รายงาน
ส านักงาน ก.พ. ทราบเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

กรณีการคัดเลือกบรรจุทายาทในส่วนราชการที่มิใช่ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโสขึ้นไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 



๓ 

 

๒.๒ ให้คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดเกณฑ์การตัดสิน และวิธีด าเนินการคัดเลือก ซึ่งอาจ
พิจารณาด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสม ในการนี้  คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น โดย
เมื่อด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการแจ้งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒.๓ เมื่อผู ้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู ้ได้รับ  
การคัดเลือกเข้ารับราชการแล้ว ให้ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ 

๓. เงื่อนไขในการคัดเลือก 

๓.๑ ทายาทจะต้องอยู่ในวัยท างานหรือทายาทที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา และเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ 
ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง 

๓.๒ ทายาทจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประสงค์จะเข้ารับ
การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

๓.๓ การบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้       
ให้บรรจุได้ครอบครัวละ ๑ คน  

ในกรณีที่มีทายาทในวัยท างานประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ จ านวนมากกว่า ๑ คน 
ให้พิจารณาตามล าดับทายาทดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๑ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) และหากมีบุตรหลายคน ผู้ที่
จะได้รับการพิจารณา ได้แก่ บุตรที่มีอายุสูงสุด และถัดลงมาตามล าดับ 

๓.๓.๒ คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีบุตรหรือมี แต่บุตรขอสละสิทธิหรือ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเข้ารับราชการได้ 

๓.๓.๓ บุตรบุญธรรมซึ่งมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้ก่อนการเสียชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บทุพพลภาพฯ 

ทั้งนี้ การสละสิทธิของทายาทตาม ๓.๓.๑ – ๓.๓.๓ ต้องมีหลักฐานการสละสิทธิเป็น  
ลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อผู้สละสิทธิด้วย  

 
 



๔ 

 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ทายาทที่มีความประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือ
ประสงค์จะให้ส านักงาน ก.พ. ช่วยประสานงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ต้องจัดส่งเอกสารให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๔.๑ แบบฟอร์มแสดงความจ านงในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑ 

๔.๒ หนังสือรับรองประวัติการรับราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต้นสังกัด  

๔.๓ หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และการออกหนังสือรับรอง) ๒ 

๔.๔ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายต ารวจ และ
ฝ่ายทหารว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔.๕ ส าเนามรณบัตรของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน (กรณีเสียชีวิต) 

๔.๖ รายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยเจ็บของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ (กรณี
ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางราชการได้) 

  ๔.๗ เอกสาร หลักฐานอ่ืนของทายาท โดยให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดง  
ผลการเรียนตลอดหลักสูตร หรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
 

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

๑ แก้ไขโดยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
๒ แก้ไขโดยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้

โดยส านักงาน ก.พ. และให้ใช้หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี ่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง) 

 


