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   สาํนกังาน ก.พ. 
   ถนนพิษณุโลก  กทม.๑๐๓๐๐   

       ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื�อง    หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื�อนไขการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และ 
             ความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 

เรียน   (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑.  หลกัเกณฑก์ารเทียบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ   
                              และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 

๒.  ขั8นตอนและวธีิการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และความชาํนาญงานสูง 
        เขา้รับราชการ 

  ๓.  แบบขอรับการบรรจุเขา้รับราชการตามมาตรา ๕๖ 
  ๔.  แบบรายงานการบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง 

      เขา้รับราชการ 

  ดว้ยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ บญัญติัว่า 
กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�ง  จะบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  
และความชาํนาญงานสูง  เขา้รับราชการและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ  ระดบัชาํนาญการ  
ชาํนาญการพิเศษ  เชี�ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป  ระดบัทกัษะพิเศษก็ได ้ 
ทั8งนี8   ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด 
  เพื�ออนุวตัให้เป็นไปตามมาตรา ๕๖ ดังกล่าว ก.พ. จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื�อนไขการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการไว ้ 
ดงัต่อไปนี8  
  ๑. ส่วนราชการมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องได้บุคคลที�มีความรู้  
ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง มาปฏิบัติงานในตาํแหน่งที�ไม่สามารถสรรหาบุคคล 
ในระบบราชการได ้
  ๒. บุคคลที�จะรับการบรรจุตอ้งไม่เคยรับราชการมาก่อน  และตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไป 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม   หรือไดรั้บการยกเวน้กรณีที�มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๓๖ 

 



  
 

 

๒ 
 

  ๓. บุคคลที�จะรับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตาํแหน่งนั8นตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งสาํหรับตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการหรือ
ตาํแหน่งประเภททั�วไป  ระดบัปฏิบติังาน แลว้แต่กรณี 
  ๔. บุคคลที�จะรับการบรรจุให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด  ระดบัใด  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารเทียบประสบการณ์ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ 
  ๕. การบรรจุบุคคลที� มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  
เขา้รับราชการ นั8น  ให้ส่วนราชการดาํเนินการตามขั8นตอนและวิธีการตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๒  
โดยใหผู้น้ั8นยื�นแบบขอรับการบรรจุตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓ 
  ๖. การให้ไดรั้บเงินเดือน  ให้ไดรั้บเงินเดือนตามอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนที�ไดรั้บ
ครั8 งสุดทา้ยก่อนที�จะไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ แต่ทั8งนี8 ตอ้งไม่ตํ�ากว่าค่ากึ�งกลางของเงินเดือน 
ขั8นตํ�าขั8นสูงของระดบัที�ไดรั้บแต่งตั8ง และไม่เกินเงินเดือนขั8นสูงของประเภทตาํแหน่ง สายงาน และ
ระดบัตามที� ก.พ. กาํหนดดว้ย 
  ๗. การบรรจุและแต่งตั8 งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๖ จะต้องมีเงื�อนไข
กาํหนดให้บุคคลนั8นปฏิบติัราชการในส่วนราชการนั8นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยห้ามโอนไป
ส่วนราชการอื�น 
  ๘.  เมื�อไดด้าํเนินการบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง
เขา้รับราชการเสร็จสิ8นแลว้ในแต่ละครั8 ง ให้รายงานผลการดาํเนินการไปยงัสํานกังาน ก.พ. ทุกครั8 ง
ตามแบบรายงานตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๔ 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป  ทั8งนี8   ไดแ้จง้ให้กรมและจงัหวดั
ทราบดว้ยแลว้ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

         
(นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร) 

เลขาธิการ ก.พ. ศนูยส์รรหาและเลือกสรร 
โทร. ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๔๑ – ๔๖ 
โทรสาร ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๕๔ 



  
 

 
 
 

หลกัเกณฑ์การเทยีบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มคีวามรู้  ความสามารถ   

และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 
--------------------------------- 

การเทียบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความ
ชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งันี8  
  ๑. ระยะเวลาการปฏิบติังานในภาคเอกชนหรือหน่วยงานใด ๆ ที�จะนาํมานบัเพื�อ
การเทียบประสบการณ์ได ้ตอ้งเป็นระยะเวลาที�บุคคลนั8นไดป้ฏิบติังานที�มีความเกี�ยวขอ้งและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั8ง 

๒. มีหนังสือรับรองประวติัการทาํงานจากนายจา้งหรือสถานประกอบการทุก
แห่งที�บุคคลนั8นไดเ้คยปฏิบติังาน 

๓. การบรรจุในตาํแหน่งประเภทใดและระดบัใด ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
และระยะเวลาการปฏิบติังานตามขอ้ ๑  ดงัต่อไปนี8  

คุณวุฒ ิ

ตาํแหน่งประเภท / ระดบัที�จะบรรจุ / ประสบการณ์ 

ประเภทวชิาการ ประเภททั�วไป 

ชํานาญการ ชํานาญการ

พเิศษ 

เชี�ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ ทกัษะพเิศษ 

ปริญญาตรี หรือคุณวฒิุอยา่งอื�นที�เทียบได ้
ในระดบัเดียวกนั 

๖ ปี ๑๐ ปี ๑๓ ปี ๑๕ ปี - 

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยา่งอื�นที�เทียบได้
ในระดบัเดียวกนั 

๔ ปี ๘ ปี ๑๑ ปี ๑๓ ปี - 

ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยา่งอื�นที�เทียบได้
ในระดบัเดียวกนั 

๒ ปี ๖ ปี ๙ ปี ๑๑ ปี - 

ประกาศนียบตัรขั8นตน้ หรือคุณวฒิุอยา่งอื�น
ที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๔ ปี 

ประกาศนียบตัรขั8นกลาง หรือคุณวฒิุ 
อยา่งอื�นที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๒ ปี 

ประกาศนียบตัรขั8นสูง หรือคุณวฒิุอยา่งอื�น
ที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๐ ปี 

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื�นที�เทียบได ้
ในระดบัเดียวกนั 

- - - - ๘ ปี 

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

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ 



  
 

 
 
 

ขั0นตอนและวิธีการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 

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

  การบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการ 
ใหส่้วนราชการดาํเนินการ ดงันี8  

  ๑. เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลและความ
จาํเป็นที�จะตอ้งบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง เพื�อเขา้รับราชการ
ในตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใดตามที�บัญญัติไวใ้นมาตรา  ๕๖  แล้วให้
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรที� อ.ก.พ.กรม หรือ   อ.ก.พ.กระทรวง แต่งตั8ง ตามขอ้ ๒ และ
ขอ้ ๓ แลว้แต่กรณี  เป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ  
  ๒. การสรรหาและเลือกสรรเพื�อบรรจุและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัชาํนาญการ  และระดบัชาํนาญการพิเศษ ให ้อ.ก.พ.กรม แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรคณะหนึ�ง ประกอบดว้ย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ�งแต่งตั8งจาก 
 (ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อาํนวยการ หรือประเภทวิชาการในระดบัตาํแหน่งที�สูงกว่าระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยู่ใน
สายงานเดียวกนั หรือ 

(ข) ผูซึ้� งเคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและดาํรงตาํแหน่งประเภท
วชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั  

(๒) กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน แต่ไม่เกินสี�คน ซึ�งแต่งตั8งจาก 
(ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

ประเภทวชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุ และอยูใ่นสายงานเดียวกนั  
(ข) ผูท้รงคุณวฒิุเฉพาะดา้นที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ มีผลงานเป็นที�

ประจกัษแ์ละยอมรับในสาขาวชิาชีพนั8น   

ใหแ้ต่งตั8งเลขานุการจากขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการขึ8นไป 

  ๓. การสรรหาและเลือกสรรเพื�อบรรจุและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ รวมทั8งตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  ประกอบดว้ย 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๒ 



  
 

 

                                       ๒ 
 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ�งแต่งตั8งจาก 
(ก) ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ� งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือ

ประเภทวชิาการในระดบัตาํแหน่งที�สูงกวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั หรือ 
(ข) ผูซึ้� งเคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและดาํรงตาํแหน่งประเภท

วชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั  
(๒) กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน แต่ไม่เกินสี�คน ซึ�งแต่งตั8งจาก 

(ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการ หรือประเภททั�วไป ในระดบัไม่ตํ�ากว่าระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุ และอยูใ่นสาย
งานเดียวกนั  

(ข) ผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะดา้นที�มีความเชี�ยวชาญ และเป็นที�ยอมรับใน
สาขาวชิาชีพนั8น อยา่งนอ้ยหนึ�งคน 

ใหแ้ต่งตั8งเลขานุการจากขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัชาํนาญการขึ8นไป 

  ๔. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร มีอาํนาจหนา้ที� ดงันี8  
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ซึ� งประกอบด้วย

คุณลกัษณะของบุคคลที�ตอ้งการ  ผลการปฏิบติังาน /ประวติัการทาํงาน ทกัษะ สมรรถนะที�
จาํเป็น เกณฑก์ารประเมินบุคคลและอื�น ๆ ตามที�เห็นวา่จาํเป็น  

(๒) กาํหนดวธีิการเลือกสรร โดยอาจใชว้ิธีสอบขอ้เขียน วิธีการสัมภาษณ์ 
วิธีสอบปฏิบติั การพิจารณาผลการปฏิบติังานที�ผ่านมา  หรือวิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลายวิธีกไ็ดต้าม
ความเหมาะสม  ซึ� งวิธีดงักล่าวจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นเป็นที�ประจกัษว์่าผูไ้ดรั้บการเลือกสรรนั8น
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ ที�เหมาะสม
กบัตาํแหน่งที�จะแต่งตั8ง   

ในกรณีที�เป็นการบรรจุและแต่งตั8 งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ  ระดบัทรงคุณวฒิุ และตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ นอกจากจะตอ้ง
ดาํเนินการตามวิธีการเลือกสรรขา้งตน้แลว้  ใหด้าํเนินการประเมินผลงานตามหนงัสือสาํนกังาน 
ก.พ. ที� นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวนัที� ๒๙ กนัยายน ๒๕๓๘ หรือที�จะกาํหนดต่อไปดว้ย 
  ๕. การดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรให้ดาํเนินการทั8งด้วยวิธีทาบทามและ
เปิดรับสมคัรเป็นการทั�วไป 

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

 



  
 

 

 

 

แบบขอรับการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๖ 

 
 

เรียน ..................................................................................................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................. 
สัญชาติ ..................เกิดวนัที� ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ..........ปี ..........เดือน 
เลขประจาํตวัประชาชน..............................................ออกให ้ ณ  ...........................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที� .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............      
ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ..............หมู่ที� ............. ตรอก/ซอย .................. ถนน ..............................  
ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต ..................... จงัหวดั ...................รหสัไปรษณีย.์.......... 
e – mail address ......................................โทรศพัท ์.......................โทรศพัทมื์อถือ ..................... 
อาชีพ …...................................................สถานที�ทาํงาน บริษทั .................................................   
กอง/ฝ่าย ..................................................โทรศพัท ์..................................................................... 
สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย        � หยา่ 
ชื�อสามี/ภรรยา ................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ ...........................   
ชื�อบิดา .......................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ .............................   
ชื�อมารดา ...................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ ............................. 
ประสงคจ์ะบรรจุเขา้รับราชการในตาํแหน่ง................................................................................. 

๑.  ประวตัิการศึกษา (กรอกคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที�ไดรั้บพร้อมแนบหลกัฐานการศึกษา) 

วุฒิการศึกษาที�ได้รับ สาขาวชิา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา        ระยะเวลา 

ตั0งแต่........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓ 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด ๑.๕x ๒ นิ8ว  

(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการ) 



  
 

 

๒ 
 

๒. ประวตัิการทาํงาน 

สถานที�ทาํงาน ตําแหน่ง/ลกัษณะงาน เงินเดือน ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...ถึง... 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

๓. รายละเอยีดผลงาน 

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
๔. วสัิยทศัน์ในการปฏบัิตงิานตําแหน่งที�จะบรรจุ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวนี้8 ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
     
                (ลงชื�อ) ...................................................  

     (.......................................................) 
วนัที� ..........เดือน.................. พ.ศ. ........... 

 
 
 



  
 

 
 
 
         
 

แบบรายงานการบรรจุบุคคลที�มคีวามรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 

 
ส่วนราชการ              ……………………………………..…………………………………    
 

คณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  จาํนวน………………..คน 
   ประธานกรรมการ ดาํรงตาํแหน่ง/เคยดาํรงตาํแหน่ง…………………… 
   กรรมการ  ดาํรงตาํแหน่ง…………………………………........………. 
   …………………………………………………………………………. 
   เลขานุการ  ดาํรงตาํแหน่ง......................................................................... 

ตาํแหน่งที�ดาํเนินการ ชื�อตาํแหน่ง…………………………………………………………….  
จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั8 งแรก…….ตาํแหน่ง 

   วฒิุที�ตอ้งการ คือ………………………………………………..…… 
   ……………………………………………………………………….. 
   ประสบการณ์ที�ตอ้งการ คือ.................................................................. 

จาํนวน........ปี 
 

วธีิการเลือกสรร �   สัมภาษณ์  โดยมีกรรมการสัมภาษณ์คือ……………….................. 
   ..………………………………………………………………….……. 

�  สอบขอ้เขียน  โดยสอบวชิา……………………………………… 
        มีรายละเอียดเนื8อหาวชิา คือ……………………………………… 
……………………………….………………………………………… 
�  วธีิการอื�น ๆ  (โปรดระบุ) …………………………………..…… 
………………………………………………………………………… 

 

การดาํเนินการ -  แพร่ข่าวรับสมคัร โดย   
�  เวบ็ไซตส์าํนกังาน ก.พ.     �  เวบ็ไซตส่์วนราชการ 
�  หนงัสือพิมพ ์      �  อื�น ๆ …………………………… 

  
 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๔ 



  
 

 
๒ 

  
 -  รับสมคัรตั8งแต่วนัที�……………………….ถึงวนัที�………………… 
      รวม …………………… วนัทาํการ 
   -  จาํนวนผูส้มคัรดว้ยวธีิทาบทาม…….คน (ชาย…..คน หญิง…..คน) 

-  จาํนวนผูส้มคัรดว้ยวธีิรับสมคัรทั�วไป……คน (ชาย…คน หญิง….คน) 
   -  จาํนวนผูเ้ขา้รับการเลือกสรร……คน  (ชาย…..คน หญิง…..คน) 
   -  จาํนวนผูไ้ดรั้บการเลือกสรร..…..คน  (ชาย…..คน  หญิง…..คน) 
   -  จาํนวนผูไ้ดรั้บการบรรจุ………..คน  (ชาย…..คน  หญิง…..คน) 
   -  วนัที�ดาํเนินการเลือกสรร……………………………………………. 

-  วนัที�ประกาศผลการเลือกสรร.…………………………………….... 
   -  วนัที�บรรจุครั8 งแรก…………………………………………………. 
   -  รวมระยะเวลาดาํเนินการตั8งแต่ตั8งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 

   ถึงวนับรรจุครั8 งแรก  รวม……….....…วนั 

ปัญหา และขอ้เสนอแนะ …… ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ ๑. ให้รายงานผลการดาํเนินการตามแบบรายงานนี8 ทุกครั8 งที�มีการบรรจุบุคคลที�มี

ความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 
๒. กรณีที�ไม่มีผูไ้ด้รับการบรรจุ เนื�องจาก ไม่มีผูส้มัครหรือมีผูส้ละสิทธิW ใน

ขั8นตอนใดขั8นตอนหนึ�ง  ใหร้ายงานผลการดาํเนินการตามแบบรายงานนี8ดว้ย 
  ๓. ใหส่้งแบบรายงานไปยงั  กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ  

ศนูยส์รรหาและเลือกสรร  สาํนกังาน ก.พ.  เลขที�  ๔๗/๑๐๑  ถนนติวานนท ์ 
ซอย  ๔  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี   ๑๑๐๐๐ 

   


