คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สานักงาน ก.พ.

คานา
สำนักงำน ก.พ. จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทำงดำเนินกำรสรรหำ
และเลื อ กสรรโดยวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กจำกบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทีเ่ หมำะสมกับตำแหน่งและลักษณะงำนเข้ำรับรำชกำรได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สำนักงำน ก.พ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์กับส่วนรำชกำรในกำรดำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเจตนำรมณ์ใน
กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร

ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
สำนักงำน ก.พ.
เมษำยน ๒๕๖๐

สารบัญ
บทที่ ๑ หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

๑

 ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรร

๑

 หลักกำรสรรหำและเลือกสรร

๓

บทที่ ๒ การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๔

 วัตถุประสงค์

๔

 คำจำกัดควำม

๔

บทที่ ๓ การดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง

๖

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
 กำรเตรียมกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง

๗

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
 กำรดำเนินกำรก่อนวันประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

๑๐

 กำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและกำรประกำศกำรขึ้นบัญชี

๑๑

เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 กำรรำยงำนตัว

๑๒

 กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก

๑๓

ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เอกสำรหมำยเลข ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๕

ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสำรหมำยเลข ๒ หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อมำดำเนินกำรคัดเลือก ฯ ๑๖
เอกสำรหมำยเลข ๓ ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชี

๑๗

ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสำรหมำยเลข ๔ แผนดำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง

๑๙

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสำรหมำยเลข ๕ หนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

๒๐

เอกสำรหมำยเลข ๖ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๒๑

ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

สารบัญ (ต่อ)
เอกสำรหมำยเลข ๗ ใบสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

๒๔

เอกสำรหมำยเลข ๘ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

๒๖

และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
เอกสำรหมำยเลข ๙ ประกำศกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก ฯ

๒๗

เอกสำรหมำยเลข ๑๐ หนังสือเรียกผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร

๒๙

เอกสำรหมำยเลข ๑๑ ใบรำยงำนตัวเข้ำรับรำชกำร

๓๐

เอกสำรหมำยเลข ๑๒ หนังสือแจ้งควำมจำนงเพื่อรับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร

๓๑

เอกสำรหมำยเลข ๑๓ หนังสือแจ้งควำมจำนงสละสิทธิจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓๒

เอกสำรหมำยเลข ๑๔ หนังสือขอหลักฐำนกำรสมัครสอบ

๓๓

เอกสำรหมำยเลข ๑๕ หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตรวจสอบคุณวุฒิ

๓๔

เอกสำรหมำยเลข ๑๖ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ

๓๕

ภาคผนวก ๒ กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
 หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑

๓๗

เรื่อง กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
 หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำรอนุมัติคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๔๖

บทที่ ๑
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
๑. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการไว้ ดังนี้
มาตรา ๔๒(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องคานึงถึง
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคานึ งถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง ใด ให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นต าแหน่ ง นั้ น โดยบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้ส อบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด ซึ่ง ก.พ. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสอบแข่ ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจคั ด เลื อกบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการและแต่ง ตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง โดยไม่ ต้อ งด าเนิ นการสอบแข่ง ขั น
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์
วิธี การ และเงื่อ นไขตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวั นที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยได้กาหนดกรณีเหตุพิเศษที่ส่วนราชการอาจคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ ๖ กรณี ดังนี้

๒
๑. กรณีเ ป็น ผู ้ไ ด้ร ับ ทุน เล่า เรีย นหลวง หรือ ทุน รัฐ บาลเพื่อ ศึก ษาวิช าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
๒. กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ
๓. กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกาหนด
๔. กรณี เป็ น ผู้ ส อบแข่ งขั นได้ ซึ่ งไม่ ส ามารถมารั บการบรรจุ ได้ เมื่ อถึ งล าดั บที่ ที่ ส อบได้
เพราะอยู่ร ะหว่างรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวขอรับ
การบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
๕. กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้มารายงานตัว
เพื ่อ ขอรับ การบรรจุแ ล้ว แต่ม ีเ หตุที ่ไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ร าชการในต าแหน่ง ที ่ส อบแข่ง ขัน ได้
ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
๖. กรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัติ ซึ่ง ก.พ. กาหนดกรณีอื่น ๆ ไว้หลายวิธี เช่น การอนุมัติคัดเลือก
จากบั ญชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ การคัดเลื อกทายาทเจ้า หน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ เป็นต้ น
ส าหรั บ การอนุ มัติ คัดเลื อกจากบั ญชีผู้ ส อบแข่งขันได้ ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญ ชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลื อ ก
ในตาแหน่งอื่นนั้น ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
มาตรา ๕๙ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ผู้ ทดลองปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการตามวรรคหนึ่ งผู้ ใ ดมีผ ลการประเมินทดลองปฏิ บัติห น้า ที่
ราชการตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. ไม่ ต่ ากว่ า มาตรฐานที่ ก าหนด ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นรั บราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนด ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วหรือไม่ก็ตาม
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดาเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้น
มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามวรรคสองไปก่อน

๓
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม
๒. หลักการสรรหาและเลือกสรร
การสรรหาและเลื อกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
คานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ในการรับบุคคลเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องคานึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

๔

บทที่ ๒
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑. วัตถุประสงค์
การอนุ มัติคัดเลือกจากบัญชีผู้ ส อบแข่งขันได้ เป็นวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษวิธีห นึ่ง
ที่จ ะช่ว ยให้ ส่ วนราชการได้ข้าราชการที่มี ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งและลักษณะงาน
มาปฏิบัติราชการในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. คาจากัดความ
ส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก หมายถึง ส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลื อกในตาแหน่งอื่น ตามหนังสื อส านักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง ส่วนราชการที่ดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ หมายถึ ง รายชื่ อ ผู้ ที่ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ งและความเหมาะสมกั บต าแหน่ งที่ ได้ ยื่ นหนั งสื อรั บรองผลการสอบผ่ าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่ส่วนราชการกาหนด โดยส่วนราชการ
ได้ ป ระกาศบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ แ ล้ ว ซึ่ ง ด าเนิ น การตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผู้ สอบแข่ งขั น ได้ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส อบผ่ านการสอบแข่ งขั น เพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้ เฉพาะตาแหน่งและความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ได้ยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่ ว ไปของส านั ก งาน ก.พ. ตามระดั บการศึก ษาของส่ ว นราชการ โดยมีร ายชื่ออยู่ในบัญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการนั้ น ซึ่ ง ด าเนิ น การตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หมายถึง รายชื่อผู้ ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ซึ่งได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๖๐ โดยรายชื่อดังกล่ าวจะเรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อยของ
ส่ ว นราชการที่ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กได้ ป ระกาศบั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕
ผู้ไ ด้รั บการคัด เลือก หมายถึง ผู้ผ่ านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ที่มีรายชื่อ
อยู่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว หมายถึง ผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
(หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เมื่อถึงลาดับที่ที่ส่วนราชการจะเรียกมา
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ผู้มารายงานตัว หมายถึง ผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกให้มารายงานตัวจากส่วนราชการที่ดาเนินการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้ นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่นหลังจาก
ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วพบว่าผู้นั้นยังมีสิทธิที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งอื่น หมายถึง ชื่อตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้ ส อบแข่งขัน ได้แ ต่ต่างส่ ว นราชการ หรื อชื่อตาแหน่งต่างกันแต่ต้องการบุคคลที่มีวุฒิ ก ารศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้

๖

บทที่ ๓
การดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งอื่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
แผนภาพขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๑. ส่วนราชการมีตาแหน่งว่าง
๒. ค้นหาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๘. ตรวจสอบการผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และการสาเร็จการศึกษาของผู้ที่ได้รับการบรรจุ ฯ
๑๗. ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๓. เลือกบัญชีที่เหมาะสมที่สุด
๔. ตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
คัดเลือก ฯ
๕. การประสานขอรายชือ่
ผู้สอบแข่งขันได้จาก
ส่วนราชการเจ้าของบัญชี

๑๖. ส่วนราชการเจ้าของบัญชี ฯ ส่งหลักฐานการสมัครของ
ผู้มารายงานตัวไปยังส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก

๑๕. ส่งเอกสารแสดงความจานงสละสิทธิ ฯ ไปยัง
ส่วนราชการเจ้าของบัญชี ฯ
๑๔. ในวันรายงานตัวตรวจสอบสิทธิของผู้มารายงานตัว และ
ให้กรอกเอกสารหมายเลข ๑๒ และ ๑๓

๖. ประชุมคณะกรรมการ ฯ

๗. แจ้งให้มาสมัครทาง EMS
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๑๓. ส่งหนังสือเรียกให้มารายงานตัวทาง EMS ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน
๑๒. ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการบรรจุ ฯ ของผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่
๙. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๑๑. ส่งประกาศ ฯ ให้สว่ นราชการเจ้าของบัญชี ฯ ภายใน
๕ วันทาการ นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี
๑๐. จัดทาประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก

๗
๓.๑ การเตรียมการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งอื่น
๓.๑.๑ ส่ วนราชการมี ต าแหน่ งว่ างในต าแหน่ งประเภททั่ วไป ระดั บปฏิ บั ติ งาน หรื อต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งส่วนราชการไม่ประสงค์จะดาเนินการสอบแข่งขัน และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในชื่อตาแหน่งดังกล่าวด้วย
๓.๑.๒ ส่วนราชการค้นหาข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีแนวทาง
การพิจารณาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
๑) ชื่อตาแหน่งเดียวกัน หรือชื่อตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
๒) คุณวุฒิที่รับสมัคร
๓) หลักสูตรและวิธีการสอบตรงกับตาแหน่งที่จะคัดเลือก
๔) จานวนคนที่เหลือในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕) อายุของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๖) ส่ วนราชการเจ้ าของบัญชีผู้ สอบแข่งขั นได้ ตรวจสอบคุณวุ ฒิ ของผู้ สอบแข่งขันได้
ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการที่เหมาะสมที่สุดจานวน ๑ ส่วนราชการ ในการดาเนินการ
คัดเลือกของส่วนราชการแต่ละครั้งต้องเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการเพียง ๑ แห่งเท่านั้น
๓.๑.๓ ส่ ว นราชการตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในคาสั่ง
(เอกสารหมายเลข ๑)
๑) องค์ ประกอบของคณะกรรมการด าเนิ นการคั ดเลื อกจากบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๑.๑) ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบหมาย หมายความถึง
ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้เป็นกรรมการโดยอาจแต่งตั้งเป็นชื่อตาแหน่ง หรือชื่อข้าราชการในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก็ได้
๑.๒) ผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการ
๒) บทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการด าเนิ นการคั ดเลื อกจากบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๒.๑) กาหนดวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง อาทิ การสอบสัมภาษณ์
การสอบข้อ เขีย น การสอบปฏิบั ติ หรื ออาจกาหนดวิธีการประเมินได้ห ลายวิธีก็ ได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเหมาะสม

๘
๒.๒) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น อาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ร่างรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง แผนการดาเนินการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ทีค่ วรแจ้งให้ผู้สมัครทราบ เป็นต้น
๒.๓) ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยอาจตั้งคณะกรรมการอื่น
เช่น กรรมการออกข้อสอบ กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ก็ได้ เช่น เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนสอบ เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นต้น
๓.๑.๔ ส่ ว นราชการประสานขอรายชื่ อและที่ อยู่ ข องผู้ ส อบแข่ งขั นได้ จากส่ ว นราชการ
เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (เอกสารหมายเลข ๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ส่ ว นราชการ ระบุ จ านวนต าแหน่ ง ว่ า งที่ จ ะด าเนิ น การคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้
๒) ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส่งรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ และที่อยู่
ของผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเรียงตามลาดับที่ให้กับส่วนราชการ
ที่ดาเนินการคัดเลือก โดยการส่งรายชื่อให้ส่งเป็นจานวน ๓ เท่าของจานวนตาแหน่งว่างแต่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย
หากจานวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลืออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวน้อยกว่า ๑๐ ราย ให้ส่งจานวนที่เหลือ
ทั้งหมดในบัญชีให้แก่ส่ วนราชการที่จะดาเนินการคัดเลือก นอกจากนี้ ส่วนราชการต้องตรวจสอบว่า การส่ ง
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต้องส่งไม่ซ้ากันตามลาดับ และส่วนราชการไม่สามารถขอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
มากกว่ า ๑ ส่ ว นราชการในการด าเนิ นการแต่ ละชื่ อต าแหน่ ง หากเลื อกบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ จากหลาย
ส่ วนราชการมาประเมิ นความเหมาะสมกั บต าแหน่ งจะไม่ สามารถก าหนดอายุ บั ญชี ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกได้
เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการแต่ละแห่งมีอายุบัญชีแตกต่างกัน
ในกรณีที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีส่วนราชการหลายแห่งประสงค์จะนาไปคัดเลือก ฯ
จนทาให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวถูกส่งรายชื่อย้อนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับ
การบรรจุ ห ลายรอบ ผู้ รั บ ผิ ดชอบการส่ งรายชื่ อในบัญชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้จะต้องพิจารณาเลื อกส่ งรายชื่ อ
ผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ ที่ยั ง ไม่ ได้ รั บ การบรรจุ อย่ างรอบคอบเพื่อ มิใ ห้ เ กิด ปัญหาการส่ ง รายชื่อ ผู้ ส อบแข่ งขั นได้
ข้ามลาดับที่
๓.๑.๕ ส่ วนราชการจั ดประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการคั ดเลื อกจากบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น โดยฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร และ
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)

๙
๑) วาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย
๑.๑) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกจากบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึน้ บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๑.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่จะคั ดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เช่ น จ านวนต าแหน่ ง ว่ า ง หน่ ว ยงานที่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง อั ต ราเงิ น เดื อ น ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เป็นต้น
๑.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
ที่จะนามาดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ได้แก่ วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
หลักสูตรและวิธีการสอบ จานวนผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี จานวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชี วันที่บัญชีหมดอายุ
ลาดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีส่งมาให้ดาเนินการคัดเลือก เหตุผลในการเลือกบัญชี
เป็นต้น
(๒) จานวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
๒) วาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
๒.๑) วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึ่งอาจกาหนดวิธีการประเมิน
วิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้
- วิธีสอบข้อเขียน กาหนดวิชาที่สอบ น้าหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธีสอบสัมภาษณ์ (อาจพิจารณาแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง) น้าหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธีสอบปฏิบัติ กาหนดวิชาที่จะทดสอบหรือรูปแบบการสอบปฏิบัติ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ น้าหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธีอื่น ๆ (ถ้ามี)
เนื่องจากผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งต้องได้คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่คณะกรรมการเลือกวิธีการประเมิน ความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่า ๑ วิธี ผู้ที่จะผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจะต้องได้คะแนนจากทุกวิธี
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๐
๒.๒) การตัง้ คณะกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง เช่น กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนวิชาต่าง ๆ กรรมการสัมภาษณ์
กรรมการสอบปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ และเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน เป็นต้น
๒.๓) วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สมัครด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ ทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือวิธีการสมัครมากกว่า ๑ วิธีก็ได้
และวิธีการเรียงเลขประจาตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒.๔) แผนด าเนิ น การคั ดเลื อกจากบั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในต าแหน่ งหนึ่ ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น (เอกสารหมายเลข ๔)
๒.๕) หนั งสื อแจ้ งผู้ สอบแข่ งขั นได้ เพื่ อ เชิ ญชวนให้ สมั ครเข้ ารับการประเมิ น
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๕)
๒.๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้น บั ญ ชีเ ป็ น ผู้ ไ ด้รั บ การคัด เลื อกในต าแหน่ งอื่ น โดยระบุ ข้อ ความส าคั ญ เช่ น ชื่อ ตาแหน่ง เงิน เดื อ น
ลักษณะงานที่ปฏิบั ติ วิธีการสมัคร วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันและเวลาในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง แผนดาเนินการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สมัครทราบข้อมูล
และพิจารณาว่าจะสมัครหรือไม่สมัคร และทราบแผนการดาเนินการเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า (เอกสารหมายเลข ๖)
๒.๗) ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๗)
๒.๘) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
(เอกสารหมายเลข ๘)
๒.๙) เรื่องอื่น ๆ เช่น การติดต่อผู้สอบแข่งขันได้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ที่จะนามาดาเนินการคัดเลือก ฯ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓.๒ การดาเนินการก่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓.๒.๑ ส่ว นราชการส่ง หนัง สือ แจ้ง ให้ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ ม าสมัค รเข้า รับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ ง พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก และใบสมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ทางไปรษณีย์ ด่ว นพิเ ศษ (EMS) ก่อ นวัน เปิด รับ สมัค รเข้า รับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยต้องกาหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ

๑๑
๓.๒.๒ ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑.๑) เลขประจาตัวผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑.๒) เลขประจาตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม
๑.๓) ชื่อตาแหน่งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑.๔) ชื่อ – ชื่อสกุล
(๒) กาหนดวัน เวลา สถานที่ในวันประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนลงนามในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ถ้ามี)
๓.๓ การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและการประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๓.๑ คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่นดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓.๓.๒ ส่วนราชการจัดทาประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
(เอกสารหมายเลข ๙) โดยส่วนราชการต้องเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง มากที่สุ ดไปหาน้ อ ยที่สุ ด หากได้ คะแนนเท่า กันให้ เ รียงตามเลขประจ าตั ว ผู้ เ ข้า รับการประเมิ น
ความเหมาะสมกับตาแหน่งก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) เลขประจาตัวผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒) เลขประจาตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสอบแข่งขันได้เดิม
๓) ชื่อ – ชื่อสกุล
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ราชการแทนลงนาม
ในประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๓.๓ ส่วนราชการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
และจัดส่งประกาศ ฯ ดังกล่าว จานวน ๑ ฉบับ ไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี

๑๒
๓.๔ การรายงานตัว
๓.๔.๑ ก่อนวันรายงานตัว
๑) ส่วนราชการตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เกี่ยวกับ
สิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งของผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว
๒) หากตรวจสอบแล้ว พบว่ า ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัวยัง มีสิทธิที่จะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ให้ส่วนราชการส่งหนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ทางไปรษณียด์ ่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน
(เอกสารหมายเลข ๑๐)
๓.๔.๒ วันรายงานตัว
๑) ส่วนราชการตรวจสอบว่าผู้มารายงานตัว ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งหรือไม่
กรณีผู้ ไม่มีสิ ทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง คือ ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกยกเลิกหรือหมดอายุ หรือผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วว่าจะรับการบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ของส่วนราชการเจ้าของบัญชี หรือส่วนราชการอื่นที่ขอใช้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดียวกันนี้ หรือผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการอื่นโดยเป็นการบรรจุ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเจ้าของบัญชีไปก่อนวันรายงานตัว
๒) หากผู้มารายงานตัวมีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ผู้นั้นกรอกเอกสาร
ใบรายงานตัว (เอกสารหมายเลข ๑๑) และกรอกเอกสารแสดงความจานงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๒) และกรอกเอกสารแสดงความจานงสละสิทธิ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (เอกสารหมายเลข ๑๓)
๓.๔.๓ หลังวันรายงานตัว
๑) ส่วนราชการส่งหนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบของผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๑๔) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงความจานง
สละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (เอกสารหมายเลข ๑๓) ไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อป้องกันการบรรจุซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น
๒) ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่งหลักฐานการสมัครของผู้มารายงานตัว
ซึ่งประสงค์จะบรรจุที่ส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกไปยังส่วนราชการที่จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก

๑๓
๓.๕ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๕.๑ ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ สั่ งบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ได้ รั บ การคั ดเลื อ ก
ที่ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขของหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓.๕.๒ ส่ ว นราชการตรวจสอบว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ผ่ า นการสอบ
เพื่ อ วั ดความรู้ ค วามสามารถทั่ว ไปของส านัก งาน ก.พ. ตามระดับ การศึก ษาที่ส่ ว นราชการก าหนดจาก
ฐานข้อมูลผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. จากเว็บไซต์ job.ocsc.go.th
๓.๕.๓ ส่ ว นราชการตรวจสอบการส าเร็ จการศึกษาของผู้ ที่ไ ด้รับ การบรรจุ และแต่ งตั้ ง
โดยส่วนราชการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิถึงสถานศึกษาโดยตรง หรือจัดส่ง
หลั ก ฐานการศึ ก ษาไปยั ง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระดั บ การศึ ก ษาของ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารหมายเลข ๑๕) ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
ของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เช่น กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ให้จัดส่งหลักฐานการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยนั้น เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ๑๖)
หากพบว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรายใดไม่ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของส านั กงาน ก.พ. หรื อไม่ส าเร็ จ การศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาภายหลั งจากวันปิดรับสมัครคัดเลื อก
ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๑ ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เอกสารหมายเลข ๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๒ หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อมาดาเนินการคัดเลือก ฯ
เอกสารหมายเลข ๓ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๔ แผนดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๕ หนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๗ ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๙ ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ
เอกสารหมายเลข ๑๐ หนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
เอกสารหมายเลข ๑๑ ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
เอกสารหมายเลข ๑๒ หนังสือแจ้งความจานงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เอกสารหมายเลข ๑๓ หนังสือแจ้งความจานงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เอกสารหมายเลข ๑๔ หนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบ
เอกสารหมายเลข ๑๕ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิ
เอกสารหมายเลข ๑๖ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา

๑๕

เอกสารหมายเลข ๑
(ชื่อส่วนราชการ)
คำสั่ง ……………………………………
ที่ ………/………..

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
ของ...................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ..............................................................

-----------------------(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) จะดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ด้วย……………………………...………………...
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ……………………………………………..................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ตาแหน่ง…..………..........…....................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง………………..........…
ของ................……..............................
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑ ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
จึงตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งอื่น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อตาแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล
ผู้แทน ก.พ.
ชื่อตาแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล
ชื่อตาแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวกาหนดวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม และดาเนินการ
ประเมินความเหมาะสมกับ ตาแหน่ งของผู้ ที่จะนารายชื่อไปขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และอาจตั้ง
กรรมการสั มภาษณ์ กรรมการออกข้ อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบั ติงาน หรือกรรมการอื่นหรื อเจ้าหน้ าที่
ให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจาเป็น
สั่ง ณ วันที่……….เดือน……….……........…พ.ศ…....……..
(ลงชื่อ) …………………....…………………..........
(……………........………….....……………)
หัวหน้าส่วนราชการทีด่ าเนินการคัดเลือก

๑๖

เอกสารหมายเลข ๒
(ชื.................................................
่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)

………………………………………..
วันที่..........................................
เรื่อง

(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง.........................................................................................................................

เรียน

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
...............................………………………………………………

อ้างถึง หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการที่มีตาแหน่งว่างในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และ
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ เหมือนหรือใกล้เคียงกั นกับตาแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและ
ขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง นั้น
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) พิจารณาแล้วมีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้
……………………………………....................
(ชื่อตาแหน่งเดิม)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง.......................................
ของ............................................................................
ซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชี
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่.............................. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง ......................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ...........................................................................
จานวน...................... ตาแหน่ง โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับ
ที่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จานวน............. คน ไปสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ตามจานวนดังกล่าวข้างต้น
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ไปให้....................................................................
เพื่อดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

….......……………………………..
(………………............…………….……)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

๑๗

เอกสารหมายเลข ๓

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
วันที่ ………เดือน…………………..พ.ศ. …………..
เวลา …………… น. ณ …………………………..
-----------------------------------วาระที่ ๑ วาระเพือ่ ทราบ
๑.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่จะคัดเลือก ฯ
- จานวนตาแหน่งว่าง หน่วยงานที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือน
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
๑.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ..................................................................
ที่จะนามาดาเนินการคัดเลือก ฯ
- เหตุผลในการเลือกบัญชี เช่น ชื่อตาแหน่งเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
- วุฒิการศึกษาที่รับสมัครของตาแหน่งเดิม
- หลักสูตรและวิธกี ารสอบของตาแหน่งเดิม
- จานวนผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
- จานวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชี
- วันที่บัญชีหมดอายุ
- ลาดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีส่งมาให้ดาเนินการคัดเลือก
(ลาดับที่........... ถึงลาดับที่..............)
วาระที่ ๒ วาระเพื่อพิจารณา
๒.๑ วิธกี ารประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- วิธีสอบข้อเขียน กาหนดวิชาที่สอบ น้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
- วิธีสอบสัมภาษณ์ (อาจพิจารณาแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง) น้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
- วิธี สอบปฏิ บัติ ก าหนดวิช าที่ จะทดสอบหรื อ รู ป แบบการสอบปฏิ บัติ อุ ป กรณ์ ที่ใ ช้
ในการสอบปฏิบัติ น้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
- วิธีอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๘

๒.๒ การตั้งคณะกรรมการอื่น เช่น กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนวิชาต่าง ๆ กรรมการสัมภาษณ์
กรรมการสอบปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน การประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน (๒ ชุด)
๒.๓ วิ ธีก ารสมั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง เช่ น สมั ครด้ วยตนเอง
ทางไปรษณี ย์ ทางอิ นเทอร์ เน็ต ทางโทรสาร ทางไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิกส์ หรื อวิธี การสมัคร
มากกว่า ๑ วิธีก็ได้ และวิธีการเรียงเลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน
๒.๔ แผนดาเนินการคัดเลือก ฯ
๒.๕ ร่างรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือก ฯ
๒.๕.๑ ร่างหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเชิญชวนสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
๒.๕.๒ ร่างรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๓ ร่างประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
การติดต่อผู้สอบแข่งขันได้ที่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่จะนามาดาเนินการคัดเลือก ฯ
..........................................................

๑๙

เอกสารหมายเลข ๔

แผนดำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
ขั้นตอน

กิจกรรม

๑.

การส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ น ต าแหน่ ง
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
........................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ของ..........................................................................
ตั้งแต่ลาดับที่.............. ถึงลาดับที่...........สมัครเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
การประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๒.
๓.

วันรับสมัครเพื่อรับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และก าหนดวั น เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

ไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ

๔.

วันประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕.

ดาเนินการประมวลผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ตาแหน่ง ...................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ..................................................................

๖.

ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
(ชือ่ ตาแหน่งใหม่)
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
...................................ของ................................................

๗.

ส่งหนังสือเรียกผู้ได้ รับการคัดเลือก ฯ มารายงานตัวเพื่อรับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๘.

ส่ ง ประกาศการขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้
ส่วนราชการเจ้าของบัญชี ๑ ชุด

ภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วนั ประกาศขึน้
บัญชีผไู้ ด้รับการคัดเลือกฯ

๙.

ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ

๑๐.

ส่งหลักฐานการสละสิทธิการบรรจุ ฯ ของผู้มารายงานตัว
ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๑๑.

วันดำเนินกำร

จำนวนวัน

๒๐

เอกสารหมายเลข ๕
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
...............................................................

วันที่.....................................................
เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
(ชื่อผู้สอบแข่งขันได้)
เรียน ...............................……………
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
๒. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (กรณีสมัครทางไปรษณีย)์
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) จะดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ด้วย …………………………………….......................
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง..................................……….................................................
ของ......................................…………........
ตั้งแต่ลาดับที่…………..…ถึงลาดับที่…………………ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่……...............................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง........…..…………..................
ของ..................……………..........................
โดยการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฉะนั้น หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเพื่อไปขึ้นบัญชี
(วิธีอื่น ๆ)
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ขอให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง หรือ..............................
(ส่วนราชการอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี) ณ ...................................... ตั้งแต่วันที่............... ถึงวันที่..............
ในเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด (กรณีสมัครด้วยตนเองควรระบุเวลารับสมัครด้วย
เช่น รับสมัครในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
….......……………………………..
(………………............…………….……)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

๒๑
๒๑

เอกสารหมายเลข ๖

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ.................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
.......................................................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ....................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ไปขึ้นบัญชีเป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง..........................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑. ชื่อตาแหน่ง ......................................................................

๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก................. ตาแหน่ง หน่วยงานที่จะบรรจุ ..............................………….............
อัต ราเงิ นเดื อน ................................ - ............................. บาท ทั้ งนี้ จะได้รับ เงิ นเดือนเท่ าใดให้เป็น ไป
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกหรือชื่อกระทรวงซึ่งส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกสังกัด)
ตามประกาศ....................................................................................................................................
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่...........
๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
(ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน สภาพการทางานของตาแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้สมัคร)
.....................................…………………………………………………………………………………………………………....……...........
…………………………………………………………………………………………………………....………………....………………..............
…………………………………………………………………………………………………………....………………....………………..............
๔. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่........................... ถึงวันที่..................................
๕. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (กรณีสมัคร ๒ วิธี)
๕.๑ การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดของหลักฐานเป็นไป
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือก ฯ)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน ๑ รูป
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน ๒ ฉบับ
- สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดาเนินการ ดังนี้
๕.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร
๕.๒.๒ ส่ ง ใบสมั ค ร และหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ซึ่ ง มี รู ป ถ่ า ยและ
เลขประจ าตั วประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฎชัด เจน ส าเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิ ที่ ใช้ สมั ครเข้า รับ
การประเมินครั้งนี้จานวน ๒ ฉบับ และสาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
สานักงาน ก.พ. จานวน ๑ ฉบับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง....................................................................

๒๓
๒๒
(วันที่ปิดรับสมัคร) โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร
ภายในวันที่……......………………….…
เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

๖. วัน เวลา และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งต้องมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในวันที…่ …….............… เวลา……………........น. ณ...……........................................................…..………
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) จะประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการ..................................
(วิธีการประเมินและ
๖.๒ .................................................................
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องเป็นผู้ได้คะแนน
...........................................................
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ หลักฐานที่ต้องนามาในวันประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖.๓.๑ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ของผู้ถือบัตรปรากฏชัดเจน
๖.๓.๒ หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)
๗. ผู้ ที่ ไม่ ประสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บการประเมิ นความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง หรื อสมั ครเข้ ารั บการประเมิ นความเหมาะสม
กับตาแหน่งแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม
๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน
ต าแหน่ งที่ ประเมิ นนี้ ผู้ ใดถูกยกเลิ กจากบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในต าแหน่ งที่ ใช้ เพื่ อการคั ดเลื อกบรรจุ หรื อได้ รับการเรี ยกตั ว
และได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ใช้
เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในตาแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
๙. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง .........................................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ของ.................................................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑๐. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง....................................นี
้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
............................................................................................
ของ...............................................................
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
๑๑. ...............................................................
ไม่ประสงค์รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้น
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ประเมินนี้ (หรือจะรับโอนโดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้ระบุไว้ด้วย)

๒๓
๒๓
(ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
๑๒. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่......................................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ………………...............................................
โทร.……………………….......……………......… (ในวัน และเวลาราชการ)
ก่อนวันทาการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

--------------------แผนดาเนินการ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม.............................
วันประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง...............................................................
วันประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก........................................................
วันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ...........................................................................
วันบรรจุ .............................................................................................................
--------------------หมายเหตุ หากมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุด้วย

๒๔
๒๖

เอกสารหมายเลข ๗
เลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน ฯ ……………..………...............

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

รูปถ่าย
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว

(หัวหน้าส่วนราชการทีด่ าเนินการคัดเลือก)
เรียน ………….………………………………………………….

(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใตาแหน่ง……………………………..................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ลาดับที่ …………….... ตามประกาศบั ญชีผู้สอบแข่งขันได้ ข อง....................................................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ลงวันที่……………… มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง...................................……………...
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) งขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ของ……………………………...............................จึ
๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………......................…สัญชาติ……………......เกิด
วันที่…….....…เดือน…..................……พ.ศ……………อายุ……….ปี………..เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดที.่ .................................................................................................จังหวัด…….................………………………
๒. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเลขที…่ ……….....หมู่ท…ี่ ………….........ตรอก/ซอย………………………...................…...........................
ถนน…………………………………..................ตาบล/แขวง………………..…………………….................
อาเภอ/เขต............................. จังหวัด………………........………......รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์…………………............................................ e-mail: ………………........................………………………......
๓. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบสาเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง)
วุฒิที่ได้รับ

สาขา/วิชาเอก

เกรดเฉลี่ย
(GPA)

ปวช.
ปวท. / ปวส./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อืน่ ๆ โปรดระบุ...................

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา

๒๕
๒๗
๔. ประวัติการทางาน / การฝึกอบรม
ระยะเวลา
สถานที่ทางาน / ฝึกงาน

ตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. – พ.ศ.

เหตุผลที่ลาออก

๕. ความรู้ความสามารพิเศษ………………………………................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………..…….
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
………./…………./……….

๒๖
๒๘

เอกสารหมายเลข ๘
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ประกาศ…………………………………………………….
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ในตาแหน่ง ............................................................
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

------------------(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ตามที่.................…………………………………………………..
ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง..............................................................................…….….....
ของ.................................................................
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่............................................... มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ รับการคัดเลือก
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ในตาแหน่ง……….....................................นั
้น
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
บัดนี้ …………............................................................................
ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
(ชื
อ
่
ต
าแหน่
ง
ของส่
ว
นราชการเจ้
า
ของบั
ญ
ชี
ผ
ส
้
ู
อบแข่
ง
ขั
น
ได้
)
(ชื
อ
่
ส่
ว
นราชการเจ้
าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
............................................................................... ของ......……………………………………………............................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ลาดับที่…………….ถึงลาดับที่……….... มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง…...................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ของ………………………………………………….....
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง.....................................
ของ.............................................................
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในตาแหน่ง........................................

เลขประจาตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
……………………
……………………
……………………

เลขประจาตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
…………………….....
…………………….....
…………………….....

ชื่อ – ชื่อสกุล
……………….……………………........................
……………….……………………........................
……………….……………………........................

๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน และเวลา
.....................................
.......... - ......... น.

เลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน ฯ
..................................... .....................................

สถานที่สอบ
...................................................................
...................................................................

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งในตาแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที…่ …………....……………….พ.ศ………….....
(ลงชื่อ) ….………………………………….
(……………………………………)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริ าชการแทน

๒๗
๒๙

เอกสารหมายเลข ๙
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ประกาศ.......................………………………………..
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รบั การคัดเลือกในตาแหน่ง……………………………..
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ.......……………………………….………………
---------------------(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) ได้ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามที่…………………………………………………………
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ...….....
)
(ชื…………………………………………...............
่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง ..…..…………...................................................
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่…….............................………………..... มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ.........………………………………………………….
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ในตาแหน่ง…………………….........
นั้น
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
บัดนี้.....................……………………………………
ได้ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ชื่อตาแหน่งใหม่) แล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตาแหน่ง..............................
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ดังต่อไปนี้
กับตาแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง.........…………………
ลาดับที่ เลขประจาตัวเข้ารับ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – ชื่อสกุล
การประเมินความเหมาะสม
แข่งขันในบัญชีเดิม
กับตาแหน่ง
๑. ………………......
………….....……….
…………………….......................……
๒. ……………….....
……………….....….
…………………….......................……
๓. ……………….....
…………………......
…………………….......................……
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ได้ทราบว่า
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ รับการคัดเลือกในตาแหน่ง .........……………………
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑. บัญชีผู้ได้ รับการคัดเลือกในตาแหน่ง ………………................นี
้ ใช้ได้จนถึง วันที่บัญชี สอบแข่งขัน ได้ใน
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ……………………………………..........................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ตาแหน่ง....………………….............................................................…...
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ รับการคัดเลือกในตาแหน่ง ……………………........................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ...............................................................
นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง................………………..........................................................
ของ..................................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง………......…………………นี
้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว คือ
๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตาแหน่งดังกล่าว

๒๘
๒๙
(ชื่อตาแหน่งใหม่) โดยการโอน
๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง ……...........…………………
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
แต่…...........................................................
ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
(กรณีส่วนราชการกาหนดเงื่อนไขรับโอนไม่ต้องมีข้อความนี)้
๓.๕ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุ หรือ
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง………………..........................................................................................…………..
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ของ.............................................................................................
หรือในตาแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
กับตาแหน่ง...........................................................................................
ของ..................................................................

ประกาศ ณ วันที่…………………………….พ.ศ…………………
(ลงชื่อ) …………………………………………
(…………………………………………)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริ าชการแทน

๓๑
๒๙

เอกสารหมายเลข ๑๐

(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
………….……................................................…….

วันที่ ...........................................
เรื่อง
เรียน

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
(ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ)
....................................................................................

(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ตามที่ ท่ า นเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง .....…….............................................……
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) ซึ่ง........................................................ได้
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ..........................................................
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เมื่อวันที่............................... นั้น
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
บัดนี้...............................................................
จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ลาดับที่.......... ถึงลาดับที่......... โดยที่ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในลาดับที่ ..........
ในตาแหน่ง...................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ.........................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง.......................................
จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวในวันที่............................. เวลา .......................... น. ณ........................................................
อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารั บ
ราชการในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................................
(...................................................)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริ าชการแทน

๓๒๓๐

เอกสารหมายเลข ๑๑

ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
(หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
เรียน ………………………………………………………………..

๑. ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ชื่อสกุล .............................................................
เกิดวันที่ .......... เดือน................ พ.ศ. ............ สัญชาติ ................. เชื้อชาติ ................. ศาสนา...................
๒. สถานภาพ การสมรส
 โสด
 แต่งงาน
 อื่นๆ
๓. ชื่อคู่สมรส ............................................... สกุลเดิม......................................... อาชีพ .............................................
๔. ชื่อ - ชื่อสกุลบิดา ..................................................................... อาชีพบิดา .............................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา ............................................................... อาชีพมารดา ..........................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คือ บ้านเลขที่ ................................ ตรอกหรือซอย.................................
ถนน......................................... แขวง/ตาบล.......................................... เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์..........................................
๖. อุปสมบท ณ วัด ......................................................... เมื่อ .....................................................................................
๗. รับราชการทหารหรือตารวจประจาการสังกัด ..........................................................................................................
เมื่อ ............................................ปลดเมื่อ .......................................................................
๘ . ค ว า ม รู้ พิ เ ศ ษ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๙. ประวัติการทางานที่อื่นมาก่อน (หน่วยงาน ตาแหน่ง ระยะเวลา) ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
๑๐. ข้าพเจ้าสอบได้ในตาแหน่ง.....................................................................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ของ.....................................................................................
ล าดั บ ที่ . ....................................
(ชื
อ
่
ส่
ว
นราชการเจ้
า
ของบั
ญ
ชี
ผ
ส
้
ู
อบแข่
ง
ขั
น
ได้
)
ประกาศ............................................................................ ณ วันที่ ...................................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑๑. ข้าพเจ้าจะมารับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง...........................................
ในวันที่ ...............................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือกก)าหนด หากข้าพเจ้าไม่มารับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันดังกล่าว
ตามที.่ .............................................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง.....................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ของ............................................................................
๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .....................................................
(......................................................)
ผู้มารายงานตัว
............./................./...............

๓๑
๓๓

เอกสารหมายเลข ๑๒

หนังสือแจ้งความจานงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ.........................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ในตาแหน่ง...........................
(กรณีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
(ลาดับที่ในบัญชีผไู้ ด้รับการคัดเลือกฯ)
ลาดับที.่ ...........................……...................
วันที…่ ………............................................

เรียน

(หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
………………………………...............................

(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ตามที่ ข้ า พเจ้ า สอบแข่ง ขั น ได้ ในต าแหน่ ง ....………..........................................………….......
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ล าดั บที่ ……..........ตามประกาศการขึ้ นบั ญชี และการยกเลิ กบั ญชี
ของ........................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ลงวันที่……...... และ................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ผู้สอบแข่งขันได้ของ................…………...........................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ได้มีหนังสือให้ข้าพเจ้าไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในตาแหน่ง..........................................
นั้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์และรับรองว่า
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
๑. ข้าพเจ้าสมัครใจจะรับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการในตาแหน่ง….................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
โดยได้ไปรายงานตัวที่………………..........………………………………….
ในวันที่……………....................………………. แล้ว
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
๒. ข้าพเจ้าจะไปรับการบรรจุเข้ารับราชการ ณ …...................………………………………………………….
ในวันที่…………...................................
เมื่อข้าพเจ้าไปรายงานตัวตามข้อ ๑ แล้ว แต่มิได้ไปรับการบรรจุตามข้อ ๒ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ...............................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตาแหน่ง................……….......
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) …………………………….........………….
(....................................................)
ผู้มารายงานตัว

๓๒
๓๔

เอกสารหมายเลข ๑๓

หนังสือแจ้งความจานงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง...............................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ของ.......................................................................
(ลาดับที่ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ฯ)
ลาดับที่..........................………………………

วันที…่ ………..............................
เรียน

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
…………………..………………………………......................

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................…………....................................... สอบแข่งขันได้
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ..............................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ในตาแหน่ง...............................................................................……..........
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ลาดับที่…….... ตามประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ.........................................................

ลงวันที่……..…....................... นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจี่ ะสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ........................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
..........................................................................................
(เช่น ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก เป็นต้น)
เนื่องจาก..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) …………………………….........………….
(…………………....………………..)

๓๕๓๓

เอกสารหมายเลข ๑๔
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
...............................................................
...............................................................

ที่..................................................

วันที่..............................................................
เรื่อง

การขอหลักฐานการสมัครสอบ

เรียน

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
.............................................................................

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ลงวันที่......................................
อ้างถึง หนังสือ.......................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
๑. สาเนาประกาศ..........................................................................
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(ชื
อ
่
ต
าแหน่
ง
ใหม่
)
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง.................................ของ............................................................
ลงวันที่................................. จานวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือแจ้งความจานงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
๓. หนังสือแจ้งความจานงสละสิทธิจากบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ตามที่.............................................................................................................
ส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้
(ชื
อ
่
ต
าแหน่
ง
ของส่
ว
นราชการเจ้
า
ของบั
ญ
ชี
ผ
ส
้
ู
อบแข่
ง
ขั
น
ได้
)
ในตาแหน่ง............................................................................................. ลาดับที่.................. ถึงลาดับที่....................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
จานวน.................... ราย ไปยัง..........................................................................
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
ตาแหน่ง....................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)ได้รับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง
..........................................................
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
และได้ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง..................................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง......................................
(ชื่อตาแหน่งใหม่)
ของ.................................................................
(ชื
อ
่
ส่
ว
นราชการที
ด
่
าเนิ
น
การคั
ด
เลื
อ
ก)
(ล
าดั
บ
ที
ข
่
องผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
ของ......................................................... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยลาดับที่..............................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) ได้บรรจุและ
ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการคัดเลือ ก ซึ่ง...........................................................
(วันที่บรรจุ)
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ตั้งแต่................................
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง.................................
และผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งความจานง
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ.................................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง..............................
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
และแจ้งความจานงที่จะสละสิทธิจากบัญชีสอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง............................................................................................
(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์
ของ...................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ดังกล่าวให้.......................................................................................
เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................................
(...................................................)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริ าชการแทน

๓๖
๓๔

เอกสารหมายเลข ๑๕
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
...............................................................

ที่..........................................................

...............................................................
วันที่..............................................
เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิ

เรียน

(หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา)
..........................................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน.......................ฉบับ
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ด้วย ....................................................................
ได้ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
(ชื่อตาแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ..................................................................
ในตาแหน่ง............................................................................................

ซึ่งประกาศขึ้น บัญชี ผู้สอบแข่งขัน ได้ ณ วัน ที่ ........................................... มาขึ้นบั ญชีเป็ นผู้ ได้รับการคัด เลือก
(ชื่อตาแหน่งใหม่) ของ...........................................................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่ง......................................
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
เข้ารับราชการในตาแหน่งดังกล่าว จานวน............... ราย ได้ยื่นหลักฐานการศึกษาต่อ..................................................................................

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก) จึงขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ได้รับการคัดเลือก
.................................................................

ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตาแหน่ง ดังกล่าวว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบตามวันที่ระบุใน
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรจริงหรือไม่ และขอได้โปรดแจ้งให้.............................................................................ทราบ
(ชื่อส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก)
พร้อมทั้งส่งสาเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดคืนแก่.......................................................................ด้
วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(...................................................)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการคัดเลือก
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วุฒิที่สาเร็จการศึกษา
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกใบแสดงวุฒิ

ปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง จาก
มหาวิทยาลัยของเอกชน
ปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ
ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จากสถานศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ เทคนิ ค จากวิ ท ยาลั ย ที่ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนีย บัตร
วิชาชีพเทคนิค จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเอกชน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนหรือวิทยาลัย
ทัว่ ราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตรและปริญญาจากสถานศึกษาจาก
ต่างประเทศ
ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยคต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยของเอกชนที่ออกใบแสดงวุฒิ

ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์

มหาวิทยาลัยที่ออกใบแสดงวุฒิ

มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ
ที่ออกใบแสดงวุฒิ
สถานศึกษาที่ออกใบแสดงวุฒิ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
สถานศึกษาที่ออกประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
โรงเรียนหรือวิทยาลัยเอกชนที่ออกประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
โรงเรี ยนหรื อวิ ทยาลั ยที่ ออกประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ อ อ ก ใ บ แ ส ด ง วุ ฒิ ห รื อ
ประกาศนียบัตร
สถานศึกษาที่ออกประกาศนียบัตร

ภาคผนวก ๒ กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
๑) หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
เรื่อง กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
๒) หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำรอนุมัติคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ที นร 1004.1/ว 16

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื อง การคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 1 ลงวันที 12 มีนาคม 2536
สิ งทีส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีที 1(1) และ 1(2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณี ที 1(3)
3. แบบใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4. แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
ด้วยมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ในกรณี ทีมีเ หตุพิเ ศษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือ กเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ง โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบแข่งขันตามมาตรา 53
ก็ได้ ทั>งนี> ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ กํ า หนดเหตุ พิ เ ศษ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การให้
ส่ วนราชการคัด เลื อ กบุ คคลเพื อ บรรจุ เ ข้ารั บราชการและแต่ งตั>งให้ดาํ รงตํา แหน่ งได้โดยไม่ ต ้อ ง
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี>
1. กรณี เหตุพิเศษซึ งส่ วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้ มี ดงั นี>
(1) กรณี เป็ นผูไ้ ด้รับทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนรัฐบาลเพือศึกษาวิชาในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ทีสาํ เร็ จการศึกษาแล้ว
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(2) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึ>นเพือเข้ารับราชการในส่ วนราชการใดส่ วนราชการนั>นโดยเฉพาะ
(3) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. จะกําหนด
(4) กรณี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ซ ึ งไม่สามารถมารับการบรรจุได้เมือถึ งลําดับทีที
สอบได้ เพราะอยู่ระหว่า งรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมือบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ > นั สอบได้ถูกยกเลิ กไปแล้ว
(5) กรณี เ ป็ นผูส้ อบแข่ง ขันได้ซ ึ ง ถูก ยกเลิ ก การขึ> นบัญชี ผูส้ อบแข่งขัน ได้โ ดย
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิ หน้าทีราชการในตําแหน่ งที
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง
(6) กรณี อืนที ก.พ. อนุ มตั ิ
2. สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้
ดํารงตําแหน่ งนั>น ให้ดาํ เนิ นการ ดังนี>
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 1(2) ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 1
(2) กรณี ตามข้อ 1(3)ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดไว้ใน
สิ งทีส่งมาด้วย 2
(3) กรณี ตามข้อ 1(4) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณี น> ี ยืนใบสมัคร
ตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้วย 3 และหนังสื อ รับรองประวัติ การรับราชการทหารตาม
แบบที กาํ หนดไว้ในสิ ง ที ส่งมาด้ว ย 4 พร้ อ มด้ว ยสํา เนาหลัก ฐานการศึ กษาและสํา เนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้ > นั พ้นจากราชการ
ทหาร โดยไม่มีค วามเสี ย หาย และมารายงานตัวเพือ ขอรับการบรรจุ เ ข้า รับ ราชการภายในเวลา
180 วันนับ แต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งที
ผูน้ > ันเคยสอบแข่งขันได้ทีมีว่างอยู่ได้
(4) กรณี ตามข้อ 1(5) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ตามกรณี น> ี ยนื หนังสื อ
แสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วันนับแต่กาํ หนด
เวลาทีทางราชการจะบรรจุ และแต่งตั>ง
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เมือผูม้ ีอาํ นาจสัง บรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผนู้ > นั เข้ารับ
ราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสัง บรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่งทีผนู้ > นั ได้มารายงานตัวเพือขอรับ
การบรรจุไว้แล้ว ทีมีวา่ งอยูไ่ ด้
3. การใดทีได้ดาํ เนิ นการโดยถูกต้องตามมติ ก.พ. ตามหนังสื อทีอา้ งถึ งเสร็ จไปแล้ว
ก่ อ นวัน มี ห นัง สื อ ฉบับ นี> ให้ เ ป็ นอัน ใช้ไ ด้ และกรณี ที ได้ด ํา เนิ น การไปแล้ว แต่ ย งั ไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการตามหนังสื อดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ กรณี ทีส่วนราชการได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกและ
ขึ> น บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กแล้ว ก็ ย งั สามารถนํา บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัดเลื อ กดัง กล่ า วมาใช้เ พื อ
ดําเนิ นการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาทีประกาศไว้ แต่ไม่
สามารถดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสื อทีอา้ งถึงอีก
กรณี ทีมีการดําเนิ นการคัดเลื อกเพือ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ งใดตาม
หนังสื อทีอา้ งถึงไปแล้วก่ อนวันทีหนังสื อฉบับนี> ใช้บงั คับ หากจะต้องดําเนิ นการบรรจุแต่งตั>งหลัง
วันทีหนังสื อนี>ใช้บงั คับและ ก.พ. จัดตําแหน่งนั>นให้เป็ นตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็
ให้ถือว่าเป็ นบัญชีผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับนั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตําแหน่งดังกล่าวต่อไปได้
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั>งนี> ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
โทร 0 2547 1941-48
โทรสาร 0 2547 1954

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยืนใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั1งคณะกรรมการคัดเลือกขึ1นคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี1
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี1
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
-------------------------
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หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั!งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ! นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตั!งกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี!
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั!งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น
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(10) การประกาศขึ!นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตั!ง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตํา แหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตั!ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตั!ง ผู น้ ! ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตั!ง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทั!งนี! ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
-------------------------
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เลขทีสมัคร............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว

เรี ยน .........(หัวหน้าส่ วนราชการผูด้ าํ เนินการคัดเลือก).....................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
สัญชาติ ........................เกิดวันที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อายุ ............ปี ............เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ออกให้ ณ อําเภอ ..........................................................
จังหวัด……………………………….. วันที .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............. เป็ นผู ้
 ได้รับทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนรัฐบาล และสําเร็ จการศึกษาวุฒิ .............................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ9น เพือเข้ารับราชการใน
ส่ วนราชการนั9นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ ......................................................... ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วันที .............. เดือน .............................พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกบรรจุได้ คือวุฒิ ...........................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
ของกรม/สํานักงาน ........................................................ ลงวันที .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลําดับทีทีจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนืองจากอยูใ่ นระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และขณะนี9บญั ชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ง ............................................. ของกรม/สํานักงาน .....................................................................
และขอแจ้งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณา ดังนี9
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานทีเกิด จังหวัด............................................ภูมิลาํ เนา ...........................................ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที ..............หมู่ที .............
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด .......................รหัสไปรษณี ย ์ ......... e – mail address ................................. โทรศัพท์ ....................โทรศัพท์มือถือ .............
อาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง………………………………………………….
 ข้าราชการประเภทอืน ตําแหน่ง ................................................................................  กําลังศึกษาต่อ
 อืน ๆ ...............................................................................................................................................................................
สถานทีทาํ งาน กรม/บริ ษทั .....................................................................กอง/ฝ่ าย .............................................................................
e – mail address ..................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

ชือสามี/ภรรยา ......................................................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ .............................................
ชือบิดา ................................................................................................. สัญชาติ .........................อาชีพ .............................................
ชือมารดา ............................................................................................. สัญชาติ ......................... อาชีพ ............................................
2. ประวัตกิ ารศึกษา (กรอกทุกวุฒิทีได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรี ยนเฉพาะวุฒิทีใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อมใบสมัคร)
วุฒิทีได้ รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

3. ประวัตกิ ารทํางาน/การฝึ กงาน
สถานทีทํางาน/ฝึ กงาน ตําแหน่ ง/ลักษณะงาน

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ...........ถึง............

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ..........ถึง........

เหตุผลทีออก

4. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้งไว้ในใบสมัครนี9ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................
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แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร
-----------------------------------------เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั.น
ผูน้ . ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี.
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)..............................................................................
(............................................................................)

หมายเหตุ 1* ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตั.งแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึ.นไป
2* การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหารอย่างไรหรื อไม่ และ
ได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรั บราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ ง
โดยละเอียดทุกครั.งด้วย

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. กําหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่าง ๆ โดยกําหนดข้อ ๑(๖) กรณีอื่น
ที่ ก.พ. อนุมัติ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
โดยไม่ ต้อ งสอบแข่ ง ขั น ได้ กรณี ที่ส่ วนราชการมี ตํา แหน่ ง ว่ า งในตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บัติ ง าน
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้
ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตําแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเป็นจํานวนสามเท่า
ของตําแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ลําดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไปตามลําดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ํากัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียก
ตั้ ง แต่ ลํ า ดั บแรกของผู้ ที่ยั งไม่ ไ ด้ รั บการบรรจุ อีก ในกรณี ที่ มี ผู้ สอบแข่ง ขั นได้ เ หลื อในบั ญ ชี น้อ ยกว่ า สิ บ คน
ให้ เ รี ย กตามจํ า นวนที่ เ หลื อ ในบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้ คํ า ว่ า “ตํ า แหน่ ง อื่ น ” ให้ ห มายถึ ง ชื่ อ ตํ า แหน่ ง เดี ย วกั น แต่
ต่างส่วนราชการด้วย และให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ให้ ส่ ว นราชการตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอื่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการด้วย
๒. ให้ ค ณะกรรมการตาม ๑. ดํ า เนิ นการประเมิ นความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ของผู้ ที่ จะ
นํารายชื่อไปขึ้นบัญชีโดยกําหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์
กรรมการออกข้ อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ กรรมการอื่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ดํ า เนิ น การ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น

๒
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็น
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๓. ให้ ส่วนราชการตาม ๑. ดํ า เนิ นการเกี่ ยวกับ การเรี ยกผู้สอบแข่ ง ขัน ได้ ในตํ า แหน่ง หนึ่ ง
มาเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งอื่นตาม ๒. ดังนี้
(๑) ประสานกั บส่ วนราชการเจ้ าของบั ญ ชี ผู้สอบแข่ง ขั นได้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ชื่อ และที่ อยู่ ข อง
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลําดับ ตามจํานวนที่ ก.พ. กําหนด
(๒) แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อและจํานวนตาม ๓(๑) สมัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง โดยแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) ก่ อ นวั น เริ่ ม รั บ สมั ค ร
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน และกําหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า
ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตามเดิม
ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในตํ า แหน่ ง ที่ ป ระเมิ น นี้ ผู้ ใ ดถู ก ยกเลิ ก จากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นตํ า แหน่ ง
ที่ใช้ เพื่อ การคัดเลื อกบรรจุห รือได้ รับ การเรี ยกตั วและได้แ จ้ง ความจํ านงเป็ นลายลั ก ษณ์ อั กษรแล้ วว่า จะรั บ
การบรรจุ หรื อ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การคั ดเลื อ กบรรจุ หรื อ ในตํ า แหน่ ง อื่ น ๆ
ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
ค. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะใช้วิธีการตาม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีก็ได้
๔. ให้ส่วนราชการตาม ๑. กําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตํ า แหน่ ง ตามลํ า ดั บก่ อ นหลั ง ที่ สมั ค ร และประกาศรายชื่ อ ผู้ มีสิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ นโดยมี สาระสํ า คั ญ
ดังนี้ เลขประจําตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจําตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม ชื่อตําแหน่งในบัญชีเดิม
และชื่อ – ชื่อสกุล
๕. การขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก ให้ เ รี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู้ ไ ด้ ค ะแนนมากไปน้ อ ย
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่าและให้ส่วนราชการ
ตาม ๑. ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอื่นนั้นเรียงตามลําดับที่ โดยมีสาระสําคัญตาม
๔. ด้วย และส่งประกาศการขึ้นบัญชีนั้นไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑) จํานวน ๑ ชุด ภายใน ๕ วัน
ทําการ นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี

๓
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ๕. มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
ตามลําดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑) เสียก่อนว่า ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว
นั้ น ยั ง คงมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตาม ๓(๒) ข. แล้ ว จึ ง มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ นั้ น มารายงานตั ว
โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
(
ทั้งนี้ วันที่กําหนดให้มารายงานตั
มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากที่มีหนังสือให้มา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน และในวันที่ผูผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มารายงานตัวเพื่อจะรับ
การบรรจุด้วยว่า ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม ๓(๒) ข.. อยู่หรือไม่ หากผู้นั้นยังคง
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่
กษรว่า จะรับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิการบรรจุ
การบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งอื่นๆ ในการสอบครั้ง
เดียวกันกับตําแหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี
ตาม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทาง
ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
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