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เรื่อง   การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. กําหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
เข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่าง ๆ โดยกําหนดข้อ ๑(๖) กรณีอ่ืน
ท่ี ก.พ. อนุมัติ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  ความแจ้งแล้ว น้ัน  

บัดน้ี ก.พ. ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีท่ีส่วนราชการมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งท่ีได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ 
ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเป็นจํานวนสามเท่า
ของตําแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกต้ังแต่ลําดับแรกของผู้ท่ียังไม่ได้รับการบรรจุไปตามลําดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ํากัน และเม่ือเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียก
ต้ังแต่ลําดับแรกของผู้ท่ียังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีท่ีมีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่าสิบคน  
ให้เรียกตามจํานวนที่ เหลือในบัญชีได้ ท้ังน้ี คําว่า “ตําแหน่งอ่ืน” ให้หมายถึง ช่ือตําแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่างส่วนราชการด้วย และให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

๑. ให้ส่วนราชการต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ตําแหน่งหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยต้ังกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการและต้ังผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการด้วย 

๒. ให้คณะกรรมการตาม ๑. ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่จะ 
นํารายช่ือไปข้ึนบัญชีโดยกําหนดวิธีการประเมิน ซ่ึงอาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการน้ี คณะกรรมการอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
 



 

 

๒ 
 

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็น 
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งรวมท้ังส้ินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๓. ให้ส่วนราชการตาม ๑. ดําเนินการเก่ียวกับการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึง      
มาเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งอ่ืนตาม ๒. ดังน้ี 

(๑)  ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้ได้ช่ือและท่ีอยู่ของ 
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลําดับ ตามจํานวนท่ี ก.พ. กําหนด 

 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายช่ือและจํานวนตาม ๓(๑)  สมัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน และกําหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  ท้ังน้ี ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตามเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งท่ีประเมินน้ี ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
ท่ีใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับ 
การบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในตําแหน่งอ่ืน ๆ  
ของการสอบคร้ังเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว ผู้น้ันหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือหมดสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีประเมินน้ี แล้วแต่กรณี 

  ค. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะใช้วิธีการตาม ๒. วิธีใดวิธีหน่ึง หรือ 
หลายวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนราชการตาม ๑. กําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  ตามลําดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  เลขประจําตัวผู้เข้ารับการประเมิน  เลขประจําตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ช่ือตําแหน่งในบัญชีเดิม  
และช่ือ – ช่ือสกุล 

๕. การข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย  
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่าและให้ส่วนราชการ
ตาม ๑. ประกาศการข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนน้ันเรียงตามลําดับที่ โดยมีสาระสําคัญตาม
๔. ด้วย และส่งประกาศการข้ึนบัญชีน้ันไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑) จํานวน ๑ ชุด ภายใน ๕ วัน
ทําการ นับแต่วันประกาศการข้ึนบัญชี 

 



 
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้

ตามลําดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม 
น้ันยังคงมีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม 
โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน และในวันท่ี
การบรรจุด้วยว่า ผู้น้ันยังคงเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม 
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังอยู่ ก็ให้ผู้น้ันแสดงความจํานงเป็น
แต่งต้ังในตําแหน่งที่มารายงานตัวครั้งน้ี และขอสละสิทธิ
เดียวกันกับตําแหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งน้ี 
ตาม ๓(๑) คัดช่ือผู้น้ันออกจากบั
ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
 

 

 

๓ 

เม่ือจะเรียกผู้ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ๕. มารายงานตัวเพื่อรับ
ตามลําดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑)  เสียก่อนว่า
น้ันยังคงมีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้น้ันมารายงานตัว 

(EMS)  ทั้งน้ี วันท่ีกําหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากท่ีมีหนังสือให้มา
วัน และในวันท่ีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ท่ีมารายงานตัวเพื่อจะรับ

การบรรจุด้วยว่า ผู้น้ันยังคงเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม ๓(๒) ข.
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังอยู่ ก็ให้ผู้น้ันแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่มารายงานตัวครั้งน้ี และขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งอ่ืนๆ ในการสอบครั้ง

แหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งน้ี แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิน้ันไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี
คัดช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้น้ันท่ีมีอยู่ทาง

ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
    เลขาธิการ ก.พ. 

๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖ 

มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เสียก่อนว่า ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว 

สือเรียกผู้น้ันมารายงานตัว  
มารายงานตัวต้องเป็นวันท่ีหลังจากที่มีหนังสือให้มา

ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ท่ีมารายงานตัวเพื่อจะรับ
. อยู่หรือไม่ หากผู้น้ันยังคง 
กษรว่า จะรับการบรรจุและ

การบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งอ่ืนๆ ในการสอบคร้ัง
แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิน้ันไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี

และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้น้ันท่ีมีอยู่ทาง
แล้วส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 


