
 
 
ท่ี  นร ๑๐๐๔/ว ๓  สำนักงาน ก.พ. 
            ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

        ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   การให'หน(วยงานของรัฐอ่ืนใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'ของส(วนราชการ 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ'างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส(งมาด'วย  ๑. แนวทางการให'หน(วยงานของรัฐอ่ืนใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'ของส(วนราชการ 
 ๒. แบบรายงานการให'หน(วยงานของรัฐอ่ืนใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'ของส(วนราชการ 

ตามหนังสือท่ีอ'างถึง ๑ ก.พ. ได'กำหนดแนวทางการให'หน(วยงานของรัฐอ่ืนใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'
ของส(วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีรายชื่อส(วนราชการตามหนังสือ 
ท่ีอ'างถึง ๒ และ ๓ เพ่ือบรรจุและแต(งต้ังเป>นข'าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ความแจ'งแล'ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล'วเห็นว(า เพ่ือให'การใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'ของส(วนราชการสอดคล'อง
กับข'อเท็จจริงและข'อกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๕) แห(งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข'าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรับปรุงแนวทางการให'หน(วยงานของรัฐอ่ืนใช'บัญชีผู'สอบแข(งขันได'ของส(วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือนำไปบรรจุเข'ารับราชการเป>นข'าราชการหรือ
บุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน โดยให'ยกเลิกหนังสือตามท่ีอ'างถึง ๑ - ๓ และให'ใช'หนังสือฉบับนี้แทน โดยใช'แนวทาง
ตามสิ่งท่ีส(งมาด'วย ๑ และเม่ือส(วนราชการดำเนินการแล'ว ให'รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบดังแบบรายงานตาม
สิ่งท่ีส(งมาด'วย ๒ ท้ังนี้ การใดท่ีอยู(ระหว(างดำเนินการตามหนังสือท่ีอ'างถึง ๑ - ๓ ก(อนวันท่ีหนังสือฉบับนี้ใช'บังคับ 
ให'ดำเนินการตามหนังสือท่ีอ'างถึง ๑ - ๓ ต(อไป จนกว(าจะแล'วเสร็จ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต(อไป ท้ังนี้ ได'แจ'งให'กรมและจังหวัดทราบด'วยแล'ว 

ขอแสดงความนับถือ 
                                            
 
 

(นายปHยวัฒน�  ศิวรักษ�) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ศูนย�สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๕๐  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๗๖   
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� saraban@ocsc.go.th 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑ 
 

แนวทางการให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ 
(แนบท�ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓  ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 

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

เพ่ือให�การใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการเป1นไปอย�างคุ�มค�าซ่ึงจะเป1นประโยชน8กับ
ภาครัฐโดยรวม และเป1นการเพ่ิมโอกาสให�ผู�สอบแข�งขันได�ในการบรรจุเข�ารับราชการเป1นข�าราชการหรือ
บุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน รวมท้ังเพ่ือให�ส�วนราชการมีแนวทางดำเนินการท่ีชัดเจนและเป1นมาตรฐานเดียวกัน 
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๕) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด
แนวทางการให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือนำไปบรรจุเข�ารับราชการเป1นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน 
ดังนี้ 

๑. ในแนวทางนี้  
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า หน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมิใช�ส�วนราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. กรณีท่ีมีหน�วยงานของรัฐใดประสานขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการเพ่ือนำไป
บรรจุเข�ารับราชการเป1นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน ให�เป1นดุลพินิจของส�วนราชการเจ�าของบัญชี 
ผู�สอบแข�งขันได�พิจารณาว�า เห็นควรให�ใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�หรือไม� 

๓. เมื่อหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของบัญชีพิจารณาแล�ว เห็นควรให�หน�วยงานของรัฐใช�บัญชี 
ผู�สอบแข�งขันได� ให�ดำเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ จัดทำหนังสือส�งรายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข�งขันได�ทุกรายท่ียังไม�ได�รับการบรรจุ 
เป1นข�าราชการพลเรือนสามัญไปให�หน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�  

 ๓.๒ ให�หน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�แจ�งข�อมูลต�าง ๆ และสิทธิให�ผู�สอบ
แข�งขันได�ซ่ึงมีรายชื่อตาม ๓.๑ ทราบเป1นการล�วงหน�าก�อนท่ีจะดำเนินการเลือกสรร ดังนี้ 

๑) ตำแหน�งท่ีจะบรรจุในหน�วยงานของรัฐครั้งนี้เป1นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
ประเภทอ่ืน มิใช�การบรรจุเป1นข�าราชการพลเรือนสามัญ และในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเป1นไป
ตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ8ท่ีหน�วยงานของรัฐนั้นกำหนดไว� 

๒) สิทธิของผู�สอบแข�งขันได�ในระหว�างการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงาน
ของรัฐ มีดังนี้ 

๒.๑) ผู�สอบแข�งขันได� ท่ีไม�ประสงค8จะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในหน�วยงานของรัฐ หรือสมัครแต�ไม�ได�รับเลือกสรร จะยังคงมีสิทธิในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ 
ตามเดิม และมีสิทธิในบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ตามเดิม แล�วแต�กรณี 



๒ 

 

๒.๒) ผู�สอบแข�งขันได�ท่ีอยู�ระหว�างการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงาน
ของรัฐ แต�ต�อมาสละสิทธิจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐนั้นจะเป1นผู�พิจารณาว�า  
ผู�สอบแข�งขันได�รายดังกล�าวจะยังคงมีสิทธิในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงานของรัฐนั้น
หรือไม�  

๓) ผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการท่ีได�บรรจุเข�ารับราชการ 
เป1นข�าราชการหรือบุคลากรของรัฐประเภทอ่ืน หรือเข�าทำงานในหน�วยงานของรัฐใดแล�ว จะยังคงมีสิทธิในการบรรจุ
เป1นข�าราชการพลเรือนสามัญเมื่อส�วนราชการเรียกให�มารับการบรรจุเม่ือถึงลำดับที่ที่สอบได�โดยบัญชี
ผู�สอบแข�งขันได�หรือบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�นั้นจะต�องยังไม�หมดอายุ 

๓.๓ ให�ส�วนราชการเจ�าของบัญชีแจ�งให�หน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชีแจ�งผลการดำเนินการ
ภายหลังการสรรหาและเลือกสรรแล�วเสร็จ เพ่ือเป1นข�อมูลสำหรับส�วนราชการเจ�าของบัญชีด�วย 

๔. เพ่ือปHองกันการบรรจุบุคคลเข�ารับราชการซ้ำซ�อนในหน�วยงานของรัฐ ให�ส�วนราชการเจ�าของ
บัญชีดำเนินการ ดังนี้  

๔.๑ เม่ือจะบรรจุผู�สอบแข�งขันได�รายใดเป1นข�าราชการพลเรือนสามัญให�ตรวจสอบหลักฐานท่ี
เป1นลายลักษณ8อักษรด�วยว�า ผู�สอบแข�งขันได�รายนั้นได�ลาออกจากหน�วยงานของรัฐอ่ืน ๆ แล�วก�อนวันท่ีบรรจุ
เป1นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

๔.๒ ในกรณีท่ีส�วนราชการเจ�าของบัญชีได�ส�งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข�งขันได�ให�ส�วนราชการอ่ืน
ดำเนินการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีผู �ได�รับการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน.ก.พ..ที่.นร.๑๐๐๔/ว.๑๘  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเป1นรายชื่อและข�อมูลชุดเดียวกับท่ีส�งให�หน�วยงานของรัฐ ให�แจ�งส�วนราชการ
ท่ีขอใช�บัญชีทราบเพ่ือตรวจสอบหลักฐานท่ีเป1นลายลักษณ8อักษรด�วยว�า ผู�ได�รับการคัดเลือกรายนั้นได�ลาออกจาก
หน�วยงานของรัฐอ่ืน ๆ แล�ว ก�อนวันท่ีบรรจุเป1นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

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



 
คำอธิบายแนวทางดำเนินการ 

การให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ 
(แนบท�ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓  ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 

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

แนวทางการให�หน&วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�ของส&วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค7เพ่ือให�ส&วนราชการมีแนวทางดำเนินการท่ีชัดเจนและ 
เป9นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือประโยชน7ของภาครัฐโดยรวมท่ีจะมีการใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�อย&างคุ�มค&า
และเพ่ือประโยชน7ของผู�สอบแข&งขันได�ท่ีจะมีโอกาสในการมีงานทำเพ่ิมข้ึน ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการให�
หน&วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�ของส&วนราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓  
ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

เพ่ือให�ส&วนราชการมีความเข�าใจและดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดได�อย&างถูกต�อง จึงได�จัดทำ
คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาว&า หน&วยงานนั้นเป9นหน&วยงานของรัฐซ่ึงจะบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ 
เป9นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนท่ีมิใช&ข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ให�พิจารณาจากรายชื่อส&วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้  

๑.๑ ส&วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ เป9นส&วนราชการท่ีจะบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
เป9นข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงการคัดเลือกจากบัญชี
ผู�สอบแข&งขันได�จะเป9นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

๑.๒ ส&วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ ซ่ึงมีเครื่องหมาย * ข�างท�าย เป9นส&วนราชการท่ีมี
ข�าราชการหลายประเภท เช&น กระทรวงศึกษาธิการมีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป9นต�น ดังนั้น  
ส&วนราชการเจ�าของบัญชีจึงควรสอบถามส&วนราชการท่ีขอใช�บัญชีให�ชัดเจนว&า จะใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือบรรจุ
เป9นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทใดแล�วจึงเลือกแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

๑) หากประสงค7จะใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือบรรจุเป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ. 
ให�ส&วนราชการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒) หากประสงค7จะใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือบรรจุเป9นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
ประเภทอ่ืน ให�ส&วนราชการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ 

๑.๓ หน&วยงานของรัฐท่ีไม&ปรากฏรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๑ เป9นหน&วยงานของรัฐท่ีจะ
บรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป9นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน ให�ส&วนราชการดำเนินการตาม
หนังสือฉบับนี้ 



๒ 

 

๒. การดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ให�ส&วนราชการเจ�าของบัญชีใช�ดุลพินิจพิจารณาว&า จะให�
หน&วยงานของรัฐใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�หรือไม& ซ่ึงหากส&วนราชการเจ�าของบัญชีพิจารณาเหตุผลหรือความจำเป9น 
เช&น คาดว&าจะมีอัตราว&างอีกซ่ึงต�องใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�นี้เพ่ือบรรจุในอัตราว&างในระยะต&อไป เป9นต�น  
ก็สามารถพิจารณาไม&ให�ใช�บัญชีก็ได� 

๓. หากส&วนราชการเจ�าของบัญชีพิจารณาแล�วเห็นควรให�หน&วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได� 
สามารถดำเนินการได�โดยส&งรายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข&งขันได�ทุกรายท่ียังไม�ได�รับการบรรจุเป9นข�าราชการ 
พลเรือนสามัญ เช&น 

ตัวอย�างท่ี ๑ กรม ก ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข&งขันได� เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน 
๑๑๒ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล�ว ๑๐ ราย ต&อมาสำนักงาน ป ขอใช�บัญชีไปบรรจุเป9นข�าราชการสำนักงาน ป และ 
กรม ก พิจารณาแล�วเห็นว&าให�ใช�บัญชีได� กรม ก จึงส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได� ลำดับท่ี ๑๑ ถึง ๑๑๒  
ให�สำนักงาน ป 

ตัวอย�างท่ี ๒ กรม ข ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข&งขันได� เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน 
๓๔ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล�ว ๒ ราย และได�ส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ให� กรม ค ท่ีขอใช�บัญชี รวม ๑๐ ราย  
ซ่ึงกรม ค ดำเนินการแล�วเสร็จและแจ�งผลไปยังกรม ข ว&าได�บรรจุผู�สอบแข&งขันได� ลำดับท่ี ๑๒ แล�ว ต&อมา 
สำนักงาน ป ขอใช�บัญชีไปบรรจุเป9นข�าราชการสำนักงาน ป และกรม ข พิจารณาแล�วเห็นว&าให�ใช�บัญชีได� กรม ข 
จึงส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได� ลำดับท่ี ๓ ถึง ๑๑ และ ๑๓ ถึง ๓๔ (ส&งทุกรายท่ียังไม&ได�รับการบรรจุ) 

ตัวอย�างท่ี ๓ กรม ค ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข&งขันได� เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน 
๘๘ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล�ว ๔ ราย และได�ส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ให� กรม ง ท่ีขอใช�บัญชี รวม ๑๐ ราย 
ซ่ึงกรม ง ยังอยู&ระหว&างดำเนินการและยังไม&ได�แจ�งผลการดำเนินการต&อกรม ค ในระหว&างนั้น สำนักงาน ป  
ขอใช�บัญชีไปบรรจุเป9นข�าราชการสำนักงาน ป และกรม ค พิจารณาแล�วเห็นว&าให�ใช�บัญชีได� กรม ค จึงส&ง
รายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได� ลำดับท่ี ๕ - ๘๘ (ส&งทุกรายท่ียังไม&ได�รับการบรรจุ).รวมท้ังมีหนังสือแจ�งกรม ง  
ให�ทราบด�วยว&า ได�ส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได�ให�สำนักงาน ป ไปใช�ด�วย 

๔. ในการส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได�ให�หน&วยงานของรัฐ ให�ส&วนราชการเจ�าของบัญชีแจ�ง
หน&วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชีด�วยว&า หน�วยงานของรัฐนั้นต�องมีหนังสือแจ�งสิทธิให�ผู�สอบแข�งขันได�ทราบ 
เป9นการล&วงหน�าก&อนท่ีจะดำเนินการเลือกสรรด�วย โดยส&วนราชการส&งข�อมูลสิทธิของผู�สอบแข&งขันได�ไปพร�อมกับ
หนังสือท่ีส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได� ซ่ึงอาจใช�ตัวอย&างหนังสือตามเอกสารหมายเลข ๒ หรือจะปรับใช�
รูปแบบหรือข�อความตามท่ีส&วนราชการเห็นว&าเหมาะสมก็ได� ท้ังนี้ ให�มีข�อความเก่ียวกับสิทธิของผู�สอบแข&งขันได�
ให�ครบถ�วนตามท่ี ก.พ. กำหนด 

๕. ภายหลังการส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ให�หน&วยงานของรัฐแล�ว เม่ือส&วนราชการเจ�าของบัญชี
ประสงค7จะบรรจุผู�สอบแข&งขันได�ในบัญชี ให�ดำเนินการตามหลักเกณฑ7ท่ี ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เช&น 



๓ 

 

ตัวอย�างท่ี ๑ กรม ก ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข&งขันได� เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน 
๑๑๒ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล�ว ๑๐ ราย ต&อมาสำนักงาน ป ขอใช�บัญชีไปบรรจุเป9นข�าราชการสำนักงาน ป 
และกรม ก ส&งรายชื่อและข�อมูลผู�สอบแข&งขันได� ลำดับท่ี ๑๑ ถึง ๑๑๒ ให�สำนักงาน ป.ต&อมา กรม ก จะบรรจุ  
ผู�สอบแข&งขันได�ในบัญชี ก็ให�เรียกผู�สอบแข&งขันได�ลำดับท่ี ๑๑ มารับการบรรจุ 

๖. ภายหลังการส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ให�หน&วยงานของรัฐแล�ว มีส&วนราชการขอใช�บัญชี 
ผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือนำไปคัดเลือกบรรจุเป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ ก็ให�ส&วนราชการเจ�าของบัญชีดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ7ท่ี.ก.พ..กำหนด.(หนังสือสำนักงาน.ก.พ..ท่ี.นร.๑๐๐๔/ว.๑๘.ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เช&น 

ตัวอย�างท่ี ๑ กรม จ ประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบแข&งขันได� เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน 
๕๖ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล�ว ๔ ราย และส&งรายชื่อให�สำนักงาน ป ท่ีขอใช�บัญชีไปบรรจุเป9นข�าราชการสำนักงาน ป 
(ส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ลำดับท่ี ๕ ถึง ๕๖) ต&อมา กรม ง ขอใช�บัญชีผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือบรรจุและแต&งต้ัง 
เป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีอัตราว&าง ๑ อัตรา กรม จ จึงส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได� ๑๐ ราย คือ ลำดับท่ี ๕ 
ถึง ๑๔ ให�กรม ง พร�อมแจ�งให�กรม ง ทราบด�วยว&า ได�ส&งรายชื่อชุดเดียวกันนี้ให�สำนักงาน ป ไปด�วย 

๗. เม่ือหน&วยงานของรัฐได�ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแล�วเสร็จ และแจ�งผลมายังส&วนราชการ
เจ�าของบัญชี ให�ส&วนราชการเจ�าของบัญชีรับทราบข�อมูลโดยไม�ต�องตัดสิทธิผู�สอบแข�งขันได�ท่ีได�รับการบรรจุ 
เป9นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในหน&วยงานของรัฐนั้น และให�เก็บข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการดำเนินการกรณีท่ี
ส&วนราชการเรียกบรรจุผู�สอบแข&งขันได�รายนั้นในภายหลัง ดังนี้  

  ๗.๑ เม่ือเรียกรายงานตัวแล�ว ผู�สอบแข&งขันได�รายนั้นมารายงานตัวและประสงค7จะรับการบรรจุ
เป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ ต�องมีหลักฐานเป9นลายลักษณ7อักษรมายื่นว&า ได�ลาออกจากหน&วยงานของรัฐนั้น
ก&อนวันท่ีบรรจุเป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

  ๗.๒ เม่ือเรียกรายงานตัวแล�ว ผู�สอบแข&งขันได�รายนั้นไม&มารายงานตัวหรือไม&มารับการบรรจุ 
เป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ จึงตัดสิทธิผู�นั้นออกจากบัญชีผู�สอบแข&งขันได� ซ่ึงเป9นไปตามหลักเกณฑ7ท่ี ก.พ. 
กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 ๘. หากส&วนราชการเจ�าของบัญชีได�ส&งรายชื่อผู�สอบแข&งขันได�ให�ส&วนราชการอ่ืนท่ีขอใช�บัญชี 
ผู�สอบแข&งขันได�เพ่ือบรรจุและแต&งต้ังเป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงเป9นรายชื่อชุดเดียวกับท่ีส&งให�หน&วยงาน
ของรัฐ ให�ส&วนราชการเจ�าของบัญชีแจ�งส&วนราชการท่ีขอใช�บัญชีทราบด�วย เพ่ือให�เน�นการตรวจสอบหลักฐานท่ี
เป9นลายลักษณ7อักษรว&า ผู�ได�รับการคัดเลือกในส&วนราชการท่ีขอใช�บัญชีรายนั้นได�ลาออกจากหน&วยงานของรัฐ 
ก&อนวันท่ีบรรจุเป9นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

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



รายช่ือส	วนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(แนบท�ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี 
๑.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๑.๒ กรมประชาสัมพันธ+ 
๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค  
๑.๔ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๑.๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๑.๖ สำนักข5าวกรองแห5งชาติ    
๑.๗ สำนักงบประมาณ 
๑.๘ สำนักงานสภาความม่ันคงแห5งชาติ  
๑.๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑.๑๐ สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
๑.๑๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ 
๑.๑๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
๑.๑๓ สำนักงานคณะกรรมการส5งเสริมการลงทุน 
๑.๑๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห5งชาติ 
๑.๑๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร+ชาติ และการสร�างความสามัคคีปรองดอง 
๑.๑๖ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห5งชาติ 

๒. กระทรวงการคลัง 
๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
๒.๒ กรมธนารักษ+ 
๒.๓ กรมบัญชีกลาง 
๒.๔ กรมศุลกากร 
๒.๕ กรมสรรพสามิต 
๒.๖ กรมสรรพากร 
๒.๗ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒.๘ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๒.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 



  ๒

 

๓. กระทรวงการต	างประเทศ 
๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการต5างประเทศ 
๓.๒ กรมการกงสุล 
๓.๓ กรมความร5วมมือระหว5างประเทศ 
๓.๔ กรมพิธีการทูต 
๓.๕ กรมยุโรป 
๓.๖ กรมเศรษฐกิจระหว5างประเทศ 
๓.๗ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
๓.๘ กรมสารนิเทศ 
๓.๙ กรมองค+การระหว5างประเทศ 
๓.๑๐ กรมอเมริกาและแปซิฟDกใต� 
๓.๑๑ กรมอาเซียน 
๓.๑๒ กรมเอเชียตะวันออก 
๓.๑๓ กรมเอเชียใต� ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

๔. กระทรวงการท	องเท่ียวและกีฬา 
๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท5องเท่ียวและกีฬา 
๔.๒ กรมการท5องเท่ียว 
๔.๓ กรมพลศึกษา 

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+    
๕.๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๕.๓ กรมกิจการผู�สูงอายุ 
๕.๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๕.๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๕.๖ กรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม 
๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร+ วิจัยและนวัตกรรม 
๖.๒ กรมวิทยาศาสตร+บริการ 
๖.๓ สำนักงานการวิจัยแห5งชาติ 
๖.๔ สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 



  ๓

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 
๗.๒ กรมการข�าว 
๗.๓ กรมชลประทาน 
๗.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ+ 
๗.๕ กรมประมง 
๗.๖. กรมปศุสัตว+ 
๗.๗ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
๗.๘ กรมพัฒนาท่ีดิน 
๗.๙ กรมวิชาการเกษตร 
๗.๑๐ กรมส5งเสริมการเกษตร 
๗.๑๑ กรมส5งเสริมสหกรณ+ 
๗.๑๒ กรมหม5อนไหม 
๗.๑๓ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๗.๑๔ สำนักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห5งชาติ 
๗.๑๕ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๘. กระทรวงคมนาคม 
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๘.๒ กรมเจ�าท5า 
๘.๓ กรมการขนส5งทางบก 
๘.๔ กรมการขนส5งทางราง 
๘.๕ กรมท5าอากาศยาน 
๘.๖ กรมทางหลวง 
๘.๗ กรมทางหลวงชนบท 
๘.๘ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส5งและจราจร 

๙. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๙.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๙.๒ กรมอุตุนิยมวิทยา 
๙.๓ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ 
๙.๔ สำนักงานสถิติแห5งชาติ 



  ๔

๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
๑๐.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๑๐.๒ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๐.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝLMง 
๑๐.๔ กรมทรัพยากรธรณี 
๑๐.๕ กรมทรัพยากรน้ำ 
๑๐.๖ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
๑๐.๗ กรมปNาไม� 
๑๐.๘ กรมส5งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
๑๐.๙ กรมอุทยานแห5งชาติ สัตว+ปNา และพันธุ+พืช 
๑๐.๑๐ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๑๑. กระทรวงพลังงาน 
๑๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน       
๑๑.๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๑๑.๓ กรมธุรกิจพลังงาน 
๑๑.๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ+พลังงาน 
๑๑.๕ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๑๒. กระทรวงพาณิชย. 
๑๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย+   
๑๒.๒ กรมการค�าต5างประเทศ 
๑๒.๓ กรมการค�าภายใน 
๑๒.๔ กรมเจรจาการค�าระหว5างประเทศ 
๑๒.๕ กรมทรัพย+สินทางปLญญา 
๑๒.๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
๑๒.๗ กรมส5งเสริมการค�าระหว5างประเทศ 
๑๒.๘ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร+การค�า 

๑๓. กระทรวงมหาดไทย 
๑๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๓.๒ กรมการปกครอง 
๑๓.๓ กรมการพัฒนาชุมชน 
๑๓.๔ กรมท่ีดิน 
๑๓.๕ กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



  ๕

๑๓.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑๓.๗ กรมส5งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

๑๔. กระทรวงยุติธรรม 
๑๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๔.๒ กรมคุมประพฤติ 
๑๔.๓ กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๑๔.๔ กรมบังคับคดี 
๑๔.๕ กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 
๑๔.๖ กรมราชทัณฑ+ 
๑๔.๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๔.๘ สำนักงานกิจการยุติธรรม 
๑๔.๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร+ 
๑๔.๑๐ สำนักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๑๕. กระทรวงแรงงาน 
๑๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    
๑๕.๒ กรมการจัดหางาน 
๑๕.๓ กรมพัฒนาฝQมือแรงงาน 
๑๕.๔ กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
๑๕.๕ สำนักงานประกันสังคม 

๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม 
๑๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๖.๒ กรมการศาสนา 
๑๖.๓ กรมศิลปากร 
๑๖.๔ กรมส5งเสริมวัฒนธรรม 
๑๖.๕ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร5วมสมัย 

๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ* 
๑๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๗.๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑๗.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๗.๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๗.๕ สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



  ๖

๑๗.๖ สำนักงานคณะกรรมการส5งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑๗.๗ สำนักงานส5งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๘. กระทรวงสาธารณสุข  
๑๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
๑๘.๒ กรมการแพทย+ 
๑๘.๓ กรมควบคุมโรค 
๑๘.๔ กรมการแพทย+แผนไทยและการแพทย+ทางเลือก 
๑๘.๕ กรมวิทยาศาสตร+การแพทย+ 
๑๘.๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๘.๗ กรมสุขภาพจิต 
๑๘.๘ กรมอนามัย 
๑๘.๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๙.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๙.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๑๙.๓ กรมส5งเสริมอุตสาหกรรม 
๑๙.๔ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร5 
๑๙.๕ สำนักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ำตาลทราย 
๑๙.๖ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ+อุตสาหกรรม 
๑๙.๗ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๒๐. ส	วนราชการท่ีไม	สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
๒๐.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห5งชาติ  
๒๐.๒ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
๒๐.๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
๒๐.๔ สำนักงานปOองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒๐.๕ สำนักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒๑. ศูนย.อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� 
 

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



ตัวอย�างหนังสือนำส�งรายช่ือผู�สอบแข�งขันได� 
(สำหรับส�วนราชการเจ�าของบัญชี) 

 
 
 
ท่ี  …/…     (ชื่อส�วนราชการเจ�าของบัญชี)    3 
 

                                                             ๕ 

               (วันท่ี)         ๙   

เรื่อง   ขอส�งรายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข�งขันได�ในตำแหน�ง             ของ  (ชื่อส�วนราชการเจ�าของบัญชี)    

เรียน    (หัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชี)   ๙ 

อ�างถึง   หนังสือ (ชื่อหน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชี)   ๘ลงวันท่ี                     6    

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข�งขันได�ในตำแหน�ง                 ของ (ชื่อส�วนราชการเจ�าของ  
    บัญชี)  จำนวน ๑ ชุด 
๒. หนังสือแจ�งสิทธิของผู�สอบแข�งขันได� 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง   (ชื่อหน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชี)  แจ�งความประสงค8ขอดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู �สอบแข�งขันได�ในตำแหน�ง                     ของ  (ชื ่อส�วนราชการเจ�าของบัญชี)   
ตามประกาศ  (ชื ่อส�วนราชการเจ�าของบัญชี)  ลงวันที่                               .ไปดำเนินการคัดเลือกใน
ตำแหน�ง                          ของ  (ชื่อหน�วยงานของรัฐท่ีขอใช�บัญชี) และขอให� (ชื่อส�วนราชการเจ�าของบัญชี) 
พิจารณาจัดส�งรายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข�งขันได�ให�    (ชื่อหน�วยงานของรัฐที่ขอใช�บัญชี)    เพื่อจะได�
ดำเนินการต�อไป ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

     (ส�วนราชการเจ�าของบัญชี)   จึงขอส�งรายชื่อและข�อมูลของผู�สอบแข�งขันได�ในตำแหน�ง 
                   1ที่ยังไม�ได�รับการบรรจุเป>นข�าราชการพลเรือนสามัญ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย.๑.ทั้งนี้ ขอให�          
   (ชื ่อหน�วยงานของรัฐที ่ขอใช�บ ัญชี)  ได�มีหนังสือแจ�งสิทธิของผู �สอบแข�งขันได�ตามสิ ่งที ่ส �งมาด�วย ๒  
ให�ผู�สอบแข�งขันได�รับทราบและเข�าใจอย�างชัดเจนด�วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
                                            

(ลงชื่อ) .................................................. 
(.................................................) 

   (หัวหน�าส�วนราชการเจ�าของบัญชีหรือผู�ได�รับมอบหมาย) 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ตัวอย�างหนังสือนำส�งรายช่ือผู�สอบแข�งขันได� 
(สำหรับเป>นตัวอย�าง สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๒ ของหนังสือนำส�งรายชื่อผู�สอบแข�งขันได�) 

 
สิทธิของผู�สอบแข�งขันได� 

 
๑) ตำแหน�งท่ีจะบรรจุในหน�วยงานของรัฐครั้งนี้มิใช�การบรรจุเป&นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

และในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเป>นไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ8ท่ีหน�วยงานนั้นกำหนดไว� 

๒) สิทธิของผู�สอบแข�งขันได�ในระหว�างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงานของรัฐ 
เป>นดังนี้ 

๒.๑) ผู�ท่ีไม�ประสงค8จะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรในหน�วยงานของรัฐ หรือสมัครแต�
ไม�ได�รับเลือกสรร ยังคงมีสิทธิในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการตามเดิม 

๒.๒) ผู�ท่ีอยู�ระหว�างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรของหน�วยงานของรัฐ แต�ต�อมาสละสิทธิ
ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ ให�หน�วยงานของรัฐนั้นเป>นผู�พิจารณาว�าจะยังคงมีสิทธิในกระบวนการ
สรรหาและเลือกสรรอยู�หรือไม� 

๓) ผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�เข�าทำงานใน
หน�วยงานของรัฐหรือบรรจุเป>นข�าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนแล�ว ยังคงมีสิทธิในการบรรจุเป&น
ข�าราชการพลเรือนสามัญ เม่ือส�วนราชการเจ�าของบัญชีผู�สอบแข�งขันได�หรือส�วนราชการท่ีดำเนินการคัดเลือก
จากบัญชีผู�สอบแข�งขันได� เรียกให�มารับการบรรจุเม่ือถึงลำดับท่ีในบัญชี 

    ท้ังนี้ เม่ือส�วนราชการเจ�าของบัญชีผู�สอบแข�งขันได�เรียกให�มารับการบรรจุเป>นข�าราชการ 
พลเรือนสามัญเม่ือถึงลำดับท่ี หรือเม่ือส�วนราชการท่ีดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู�สอบแข�งขันได�เรียกให� 
ผู�ได�รับการคัดเลือกมารับการบรรจุเม่ือถือลำดับท่ี ผู�สอบแข�งขันได�/ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องลาออกจาก
หน�วยงานของรัฐก�อนและมีหลักฐานท่ีเป>นลายลักษณ8อักษรไปแสดงต�อส�วนราชการนั้นว�า ได�ลาออกจาก
หน�วยงานของรัฐแล�วก�อนวันท่ีบรรจุเป>นข�าราชการพลเรือนสามัญ 

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

 
 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๒ 
 

แบบรายงานการให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของส�วนราชการ 

(แนบท�ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 
------------------------------ 

 

๑. ส�วนราชการ ....................................................................................................................................................  
    ผู�รายงาน ชื่อ-นามสกุล...........................................ตำแหน�ง........................................................................... 
    โทรศัพท/.................................................................e-mail……………………………………………………………………. 
๒. ข�อมูลเก่ียวกับบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
    ตำแหน�ง.......................................................................วนัท่ีประกาศข้ึนบัญชี..................................................  
    จำนวนผู�สอบแข�งขันได�.................................................จำนวนผู�ท่ีได�รับการบรรจุไปแล�ว................................ 
    จำนวนรายชื่อท่ีส�งให�หน�วยงานของรัฐอ่ืน.................................................................................................... 
๓. ข�อมูลเก่ียวกับหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
    หน�วยงาน......................................................................................................................................................... 
    ตำแหน�งท่ีหน�วยงานของรัฐจะบรรจุ/จ�าง......................................................................................................... 
๔.  วันท่ีได�รับเรื่อง...........................................................วนัท่ีส�งรายชื่อให�........................................................... 
๕. การให�ส�วนราชการอ่ืนใช�บัญชีตาม ว ๑๘/๒๕๕๖ กรณีเปCนรายชื่อชุดเดียวกับท่ีส�งให�หน�วยงานของรัฐ 

     □ ไม�มีการให�ส�วนราชการอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีเปCนรายชื่อชุดเดียวกับท่ีส�งให�หน�วยงานของรัฐ 

     □ มีการให�ส�วนราชการอ่ืนใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ท่ีเปCนรายชื่อชุดเดียวกับท่ีส�งให�หน�วยงานของรัฐ ดังนี้ 

ส�วนราชการ ลำดับท่ีของผู�สอบแข�งขันได� 
  
  
  
  

โดยได�แจ�งส�วนราชการท่ีขอใช�บัญชีได�ทราบถึงการส�งรายชื่อชุดเดียวกันให�หน�วยงานของรัฐ ดังนี้ 

□ แจ�งทางหนังสือราชการ    □ แจ�งทาง e-mail    □ อ่ืน ๆ .............................................. 

๖. ปFญหาในการดำเนินการและข�อเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ  ขอให�ส�วนราชการรายงานผลให�สำนักงาน ก.พ. ทราบทุกครั้งท่ีมีการให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนใช�บัญชี
ผู�สอบแข�งขันได� โดยส�งแบบรายงานทางไปรษณีย/หรือไปรษณีย/อิเล็กทรอนิกส/ท่ี saraban@ocsc.go.th  


