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การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพื่อให้กระบวนการ
สรรหาเป็ น ไปในเชิ ง รุ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง การให้ โ อกาสแก่ ผู้ ที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ และการรณรงค์ ให้คนเก่ งและคนดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ มีโอกาสสมั ครสอบ
แข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ 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 เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการขึ้ น ใหม่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒. ให้ ส่ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการสรรหาเชิงรุ ก โดยกํ า หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
หาจุดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพื่อจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าว

๒
๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าที่ประเมินผลการสรรหาในภาพรวม
๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ที่ออกให้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้
๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
๖. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล
หรือจนกว่าจะมีการขึ้นบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือนี้
๘. กรณี ใดที่ ไม่ อาจดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการสอบแข่ งขั น
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น นี้ การดํ า เนิ น การในกรณี นั้ น
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑-๔๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

๒
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)

๓
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตร วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
(๗) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
๒.๑๐ ให้ เ ลขาธิ การ ก.พ. ประกาศรั บ สมั ครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งประกาศการขยายเวลาการรั บ สมั ค รสอบดั ง กล่ า ว ก่ อ นวั น ปิ ด
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย
๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่
เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในการสอบใหม่นั้น
๒.๑๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามระดับการศึกษาที่จัดสอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ส อบผ่ า น เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการสอบแข่ ง ขั น และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการ
ตามหลักเกณฑ์นี้
๓. ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลความจํ าเป็ น ก.พ. อาจอนุ มัติ ให้ ส่ วนราชการใดเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งว่างที่ ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และจัดสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย

๔
๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น
๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕ ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓ ที่ตรงกั บระดับ การศึกษาที่ส่ว นราชการนั้นจั ดสอบ ได้ รับ ยกเว้น ไม่ต้ องสอบเพื่ อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปให้แก่ผู้สอบผ่าน
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น ในการสอบครั้งนั้น ในส่วนราชการ
นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ที่
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓ ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบ
ครั้งนี้
๔. การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และเพื่ อ วั ด ความ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ให้ ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ จั ด ให้ มี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในท้องที่ใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้
๔.๒ ให้ หัว หน้ าส่ วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิน การสอบแข่ งขั นขึ้ นคณะหนึ่ ง
จํานวนไม่น้อยกว่ า ๕ คน ประกอบด้ว ย หั วหน้ าส่ว นราชการหรื อรองหัว หน้า ส่วนราชการ หรื อผู้ได้รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทน ก.พ. ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ และให้
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ จัดทําประกาศรับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ
และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้

๕
๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
(๕) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๗) หลั กสู ต รและวิ ธีการสอบแข่งขั น เกณฑ์การตั ด สิ น การประกาศบั ญ ชี ผู้ ส อบ
แข่งขันได้ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(๘) เงื่อนไข หรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น
(๙) กําหนดวัน เวลาที่ผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันที่ส่วนราชการขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้
๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ทําการของส่วนราชการที่ รับสมั ครสอบ และเผยแพร่บ นเว็บไซต์ ของส่ วนราชการที่รั บสมัครสอบ
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ทั้งนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของ
ส่ว นราชการที่รั บ สมั ครสอบและเผยแพร่ บ นเว็ บไซต์ ของส่ว นราชการที่ รับ สมั ครสอบและเว็ บไซต์ ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย
๔.๖ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๔.๗ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย

๖
๔.๘ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ งที่ จ ะบรรจุ และแต่ งตั้ ง โดยวิ ธี การสั มภาษณ์ ห รื อวิ ธี อื่น
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง จากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
๔.๑๐ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท
ในกรณีที่ส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในคราวเดียวกับ
การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
ให้ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๔.๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘
หรือไม่
หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่
๔.๑๒ เมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น ได้ ดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น เสร็ จ แล้ ว
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(๒) บัญชีกรอกคะแนน
(๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

๗
๔.๑๓ ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น
แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๔. โดยอนุโลม เพื่อให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้
๕. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ฉพาะผู้ ที่ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนดแล้ว
๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่
มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการที่รับสมัครสอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่ทางสื่ออื่นตามความเหมาะสม
๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับที่ที่สอบ
แข่งขันได้
(๒) ระยะเวลาและเงื่อนไขที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ
(๓) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ
๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๕.๖ เมื่อได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น

๘
๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาที่ส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น
การแจ้ งกํ า หนดเวลาให้ มารายงานตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ ว นราชการมีห นั งสื อส่ งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันที่ส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่ส่ง
ในกรณีที่ผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาที่กําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้
๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ที่ส่วนราชการกําหนดได้ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดที่เป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการที่ร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตํ าแหน่ งที่ร้ องขอนั้นอี กไม่ได้จนกว่าจะได้ดํ าเนิ นการบรรจุและแต่งตั้งครบตาม
จํานวนที่ส่วนราชการร้องขอนั้น
ในกรณีที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอื่นที่มีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งก็ได้
๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ที่สอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑ แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไปในครั้ งเดี ยวกัน ให้ ผู้นั้ นสามารถ
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่ าน ให้เลขาธิการ ก.พ. ดํา เนินการตาม
๒.๑๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ สอบเฉพาะวิ ช าภาษาอังกฤษสอบไม่ ผ่า น ผู้ สอบจะมีสิ ทธิ ส มัครสอบเพื่อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๙
ผู้ที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม
ค่าธรรมเนี ยมสอบเฉพาะวิ ชาภาษาอั งกฤษ ให้ ใช้ อัตราเดี ยวกั นกั บค่ าธรรมเนี ยมการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

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

ตารางแนบท้าย

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐)
IELTS (คะแนนเต็ม ๙)
CU TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TU GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น

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

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* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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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

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖

เรื่อง กำรอนุมัตคิ ัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. กำหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่ำง ๆ โดยกำหนดข้อ ๑(๖) กรณีอื่น
ที่ ก.พ. อนุมัติ มำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้ องสอบแข่งขัน ได้ กรณีที่ ส่ ว นรำชกำรมีตำแหน่งว่ำ งในตำแหน่งประเภททั่ว ไป ระดับ ปฏิบัติงำน
และตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบั ญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเป็นจำนวนสำมเท่ำ
ของตำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมลำดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเริ่มเรียก
ตั้งแต่ล ำดั บ แรกของผู้ ที่ ยั งไม่ไ ด้รั บ กำรบรรจุอี ก ในกรณี ที่มี ผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ เหลื อในบั ญชี น้อยกว่ ำสิ บคน
ให้ เ รี ย กตำมจ ำนวนที่ เ หลื อ ในบั ญ ชี ไ ด้ ทั้ ง นี้ ค ำว่ ำ “ต ำแหน่ ง อื่ น ” ให้ ห มำยถึ ง ชื่ อ ต ำแหน่ ง เดี ย วกั น แต่
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ให้ ส่ ว นรำชกำรตั้ ง คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กจำกบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรพลเรือน
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย
๒. ให้ ค ณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง ของผู้ ที่ จ ะ
นำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยกำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจดำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์
กรรมกำรออกข้ อ สอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำน หรื อ กรรมกำรอื่ น หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้ ด ำเนิ น กำร
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจำเป็น

๒
กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น
ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๓. ให้ ส่ ว นรำชกำรตำม ๑. ดำเนินกำรเกี่ ยวกับกำรเรียกผู้ ส อบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง
มำเพื่อเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งอื่นตำม ๒. ดังนี้
(๑) ประสำนกับ ส่ ว นรำชกำรเจ้ำของบัญชี ผู้ ส อบแข่งขันได้เ พื่อให้ ได้ชื่อ และที่อยู่ของ
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมลำดับ ตำมจำนวนที่ ก.พ. กำหนด
(๒) แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจำนวนตำม ๓(๑) สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม
เหมำะสมกั บ ต ำแหน่ ง โดยแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทำงไปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) ก่ อ นวั น เริ่ ม รั บ สมั ค ร
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และกำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันทำกำร ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ
ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม
ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กในต ำแหน่ ง ที่ ป ระเมิ น นี้ ผู้ ใ ดถู ก ยกเลิ ก จำกบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นต ำแหน่ ง
ที่ใช้เพื่อกำรคัดเลือกบรรจุห รือได้รั บกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจำนงเป็นลำยลั กษณ์อักษรแล้ว ว่ำจะรับ
กำรบรรจุ หรื อ ได้รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในต ำแหน่ง ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กำรคั ดเลื อ กบรรจุ หรื อในต ำแหน่ ง อื่ น ๆ
ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลำยวิธีก็ได้
๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. กำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่ ง ตำมล ำดั บ ก่ อ นหลั งที่ ส มัค ร และประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ำ รั บกำรประเมิ นโดยมี ส ำระส ำคั ญ
ดังนี้ เลขประจำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม ชื่อตำแหน่งในบัญชีเดิม
และชื่อ – ชื่อสกุล
๕. กำรขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ ก ให้ เ รี ย งล ำดั บ ที่ จ ำกผู้ ไ ด้ ค ะแนนมำกไปน้ อ ย
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในตำแหน่งอื่นนั้นเรียงตำมลำดับที่ โดยมีสำระสำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีนั้นไปยั งส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี

๓
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพื่อรับ กำรบรรจุ
ตำมลำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว
นั้ น ยั ง คงมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตำม ๓(๒) ข. แล้ ว จึ ง มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ นั้ น มำรำยงำนตั ว
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ วันที่กำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพื่อจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้นั้นยังคง
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงควำมจำนงเป็น ลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่มำรำยงำนตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิ กำรบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นๆ ในกำรสอบครั้ง
เดียวกันกับตำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจำกบั ญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

หลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------โดยทีส มควรปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงือ นไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ เพือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัว
และยืดหยุน่ เป็ นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการยิง ขึน.
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงเห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและ
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการไว้ เพือ เป็ น
มาตรฐานทัวไปให้

สว่ นราชการถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี.
ข้อ ๑ ประกาศนี.เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ในระเบียบนี.
“การสรรหา” หมายความว่ า การเสาะแสวงหาบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตอิ นื ๆ ทีจาํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งทีส่วนราชการ
กําหนดจํานวนหนึง เพือทีจะทําการเลือกสรร
“การเลือ กสรร” หมายความว่ า การพิจ ารณาบุ ค คลทีไ ด้ทํ า การสรรหา
ทัง. หมดและทําการคัดเลือกเพือ ให้ได้บุคคลทีเ หมาะสมทีส ุด

๒
“พนั ก งานราชการทัว ไป” หมายความว่า พนั ก งานราชการในกลุ่ม งาน
บริก าร กลุ่ม งานเทคนิ ค กลุ่ม งานบริหารทัวไป
 กลุ่ม งานวิช าชีพ เฉพาะ และกลุ่ม งาน
เชีย วชาญเฉพาะ
“พนัก งานราชการพิเ ศษ” หมายความว่า พนัก งานราชการในกลุ ่ม งาน
เชียวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและ
เลือกสรร
ข้อ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ ให้คํานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ ของ
ทางราชการเป็ นสําคัญ และด้วยกระบวนการทีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี
ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือ กสรรพนั ก งานราชการทัว ไป ให้ห ัว หน้ า
ส่วนราชการแต่งตัง. คณะกรรมการ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ไี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นประธาน
(ข) ผูแ้ ทนทีร บั ผิดชอบงานหรือโครงการ
เป็ นกรรมการ
ทีม ตี ําแหน่งทีจ ะสรรหาและเลือกสรร
(ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นกรรมการ
ด้านการเจ้าหน้าที
และเลขานุ การ
การเลื อ กสรรตํ า แหน่ งใด ถ้ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น สมควรให้ มี
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ทีเกียวข้อ งกับตําแหน่ งนัน. ร่ว มเป็ น คณะกรรมการ
หัว หน้ า ส่ว นราชการอาจแต่งตัง. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์เกียวข้องกับตําแหน่ ง
นัน. เป็ นคณะกรรมการทัง. จากภายในหรือภายนอกส่วนราชการก็ได้
ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจหน้ า ทีดํา เนิน การสรรหาและเลือ กสรรตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในประกาศรับสมัคร
การดําเนินการตามข้อนี. คณะกรรมการอาจแต่งตัง. คณะกรรมการอืนเพือ
ดําเนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เป็ นต้น

๓
ข้อ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป
 ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไข ดังนี.
(๑) ให้ส่ ว นราชการจัด ทํ า ประกาศรับ สมัค ร ซึง มีร ายละเอีย ดเกีย วกับ
ลัก ษณะงาน กลุ่ ม งานตามลัก ษณะงาน ชือ ตํ า แหน่ ง ความรับ ผิด ชอบของตํ า แหน่ ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาและเลือ กสรร เกณฑ์ก ารตัด สิน การขึ.น บัญ ชีผู้ผ่า นการเลือ กสรร และเงือ นไข
การจ้างอืน ๆ ตลอดจน กํ าหนดวัน และเวลาของกิจ กรรมต่า งๆ ทีเกียวข้อ ง และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพือ ประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนัน. ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
 และให้แพร่ข่าว
การรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มรี ะยะเวลา
แพร่ขา่ วไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
(๓) ส่วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม
แต่ทงั . นี. ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพือปฏิบตั ิงาน
โดยยึดหลักความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทีจ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่ง
(๕) ให้ส่วนราชการกํ าหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะแต่ละเรืองได้ตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงาน ทัง. นี. ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรืองใด ทีจ ําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงานมากทีส ุด
ควรมีน.ําหนักของคะแนนเต็มมากทีส ุด
(๖) ให้สว่ นราชการกําหนดวิธกี ารประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรือง ด้วยวิธกี ารหลายวิธี หรือความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรือง ประเมินได้ดว้ ยวิธกี ารประเมินวิธเี ดียวกัน ตามทีเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ ะประเมินดังกล่าว

๔
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีม คี ะแนนเต็มมากทีส ุด และประกาศรายชือผูผ้ า่ นการประเมินเฉพาะเรืองนัน.
เพือ เข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรืองทีเ หลืออยูต่ ่อไป
ก็ได้
(๘) ให้ส่ว นราชการกํ า หนดเกณฑ์ก ารตัด สิน ให้เ ป็ น ผู้ผ่า นการเลือ กสรร
เพือ จัดจ้างเป็ นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้
ข้อ ๗ เมือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป

เสร็จสิน. แล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพือประกาศบัญชีรายชือ
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป
ข้อ ๘ ให้บญ
ั ชีรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรมีอายุตามทีเห็นสมควร แต่ทงั . นี.
ต้อ งไม่เ กิน ๒ ปี นับ แต่ว นั ประกาศบัญ ชีร ายชือ ผูผ้ ่า นการเลือ กสรร และการจัด จ้า ง
พนักงานราชการต้องเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างภายในอายุบญ
ั ชี
ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็ นทีจะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังบัญชี
หมดอายุ ต้องเป็ นกรณีทสี ่วนราชการได้ดําเนินการเรียกผูผ้ า่ นการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี และต้องทําสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันทีบ ญ
ั ชีหมดอายุ
ข้อ ๙ ในกรณีทบี ญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ
และส่วนราชการมีตําแหน่ งว่างเพิม หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
จากบัญ ชีดงั กล่า วก็ไ ด้ โดยตํา แหน่ ง ว่า งดังกล่าวต้องเป็ น ตําแหน่ งว่า งในงานลัก ษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ ง เดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการตามลําดับทีทีสอบได้ แต่หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งอืน ให้
เป็ นดุลพินิจของส่วนราชการทีจะจัดจ้างตามลําดับที หรือประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทัก ษะและสมรรถนะเพิ ม เติม ก็ไ ด้ ในกรณีที ม กี ารประเมิน เพิ ม เติม ให้ แ ต่ ง ตั ง.
คณะกรรมการ เพือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการ
กําหนดเพิม เติม ตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘)

๕
ข้อ ๑๐ ในกรณีที ส ่ว นราชการมีตํ า แหน่ ง ว่า ง และไม่ม บี ญ
ั ชีผู ผ้ ่า น
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ หัวหน้ าส่ วนราชการอาจใช้บ ัญชีผู้ผ่ านการเลือกสรร
พนักงานราชการของส่วนราชการอืนได้ ซึง ตํา แหน่ งทีจ ะขอใช้บญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือ กสรร
กับ ตํา แหน่ ง ทีข ึ.น บัญ ชีผูผ้ ่า นการเลือ กสรรไว้ จะต้อ งมีล กั ษณะงานเหมือ นกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
โดยส่ว นราชการผู จ้ ะขอใช้บ ญ
ั ชีป ระสานกับ ส่ว นราชการเจ้า ของบัญ ชีโ ดยตรง
ในเรือ งจํานวนรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แ ต่งตัง. คณะกรรมการ เพือ ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนดเพิม เติมตามข้อ ๖ (๔)
ถึง (๘) โดยการขึน. บัญชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบญ
ั ชีเท่าระยะเวลาของ
อายุบญ
ั ชีผผู้ า่ นการเลือกสรรทีข อใช้
สํ า หรั บ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรที ไ ม่ ป ระสงค์ ไ ปรับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะเพิม เติม ในส่ว นราชการทีข อใช้บ ญ
ั ชี หรือผูผ้ ่า น
การเลือกสรรทีไปรับ การประเมินในส่วนราชการทีขอใช้บญ
ั ชีแ ละไม่ผ่านการประเมิน
จะยังมีสทิ ธิทจี ะได้รบั การจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
และกรณีทสี ละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
จะไม่ถอื ว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการผูข้ อใช้บญ
ั ชี
ข้อ ๑๑ การสรรหาและเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเศษ ให้ดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไข ดังนี.
(๑) ให้หวั หน้ าส่วนราชการและผูร้ บั ผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่ งที
จะสรรหาและเลือกสรรกํ าหนดขอบข่า ยงานของตํา แหน่ ง ชือ ตํา แหน่ ง คุณ สมบัติของ
ตําแหน่ ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรรทีจ ําเป็ น
เหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่ ง เกณฑ์การตัดสิน และเงือนไขการจ้างอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลทีจะสรรหา ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ
สมาคมอาชีพ สถานทูต ศูนย์ทปี รึกษากระทรวงการคลัง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ทีเ คยจ้างบุคคลในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล่งข้อมูลอืนๆ ตามทีเ ห็นสมควร
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการทีหวั หน้าส่วนราชการแต่งตัง.
และผู้รบั ผิด ชอบงานหรือโครงการ ดําเนิ น การสรรหารายชือผู้ทีมีความเหมาะสมจาก
แหล่ง ข้อ มูล ทีกํา หนด และเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเ ศษจากรายชือ ดัง กล่า ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินทีก ําหนด

๖
(๓) เมื อ ส่ว นราชการได้ชื  อ ผู ้ผ ่า นการสรรหาและเลือ กสรรเป็ น
พนัก งานราชการพิเ ศษแล้ว ให้ห วั หน้ า ส่ว นราชการดํา เนิ น การจัด จ้า งผู้นัน. ต่ อ ไป
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรให้เป็ นพนักงานราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบทีค ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดท้ายประกาศนี.
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที มี ก ารประกาศขึ. น บัญ ชี ร ายชื อ ผู้ ผ่ า นการเลือ กสรร
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว ให้อายุบญ
ั ชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรนัน.
มีร ะยะเวลาเท่า ที เ หลือ อยู ่เ ดิม ตามทีกํ า หนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือ ง หลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
การใดที อ ยู ่ร ะหว่า งดํ า เนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ก่อนวันทีประกาศฉบับ นี. ใ ช้บ งั คับ ให้ดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ลงชือ
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สัญญาเลขที ……./………….

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน ……………………………………………………..
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี. ทําขึน. ณ …………………………………………
เมือ วันที ……………………………. ระหว่างกรม/สํานักงาน …………………………………………..
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ ง …………………………………………..
ผูแ้ ทน/ผูร้ บั มอบอํานาจตามคําสังกรม/สํ

านักงาน ………………………..……… ที…
 ……./………..…
ลงวันที ……………………………….. ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึง กับ
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจําตัวของผูถ้ อื
บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยูบ่ า้ นเลขที …… ถนน …………………..
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จังหวัด ……………………….….….. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ……………………….
ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “พนักงานราชการ”อีกฝ่ายหนึง ทัง. สองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้าง
ไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี.
ข้อ 1 กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่กรม/
สํานักงานโดยเป็ นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี.
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ………………………………………………………………………
 พนักงานราชการทัวไป

กลุ่มงาน …………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………
ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าทีร บั ผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดทีก รม/สํานักงาน
กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง
ของสัญญาจ้างนี.
ในกรณีทมี ปี ญั หาว่างานใดเป็ นหน้ าทีการงานตามสัญญาจ้างนี.หรือไม่ หรือกรณีที
มีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สํานักงาน
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน.

-2ข้อ 3 กรม/สํานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด …. ปี …….. เดือน เริม ตัง. แต่
วันที … เดือน ……………. พ.ศ. ……. และสิน. สุดในวันที …. เดือน ………….…… พ.ศ. ………
กํ า หนดระยะเวลาการมาปฏิบ ัติง านทีก รม/สํ า นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามรายละเอีย ด
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้าง
ข้อ 4 กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ทัง. นี. พนักงานราชการต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยกรม/สํานักงาน
จะเป็ นผูห้ กั ไว้ ณ ทีจ ่าย
ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามทีค ณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด
ข้อ 6 กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก รม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึงเป็ นประการใด ให้ถอื เป็ นทีส ุด
ข้อ 7 สัญญานี.สน.ิ สุดลงเมือ เข้ากรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี.
(1) เข้ากรณีใดกรณีหนึงตามทีก ําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั ิง าน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอนื ๆ ดังต่อไปนี.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(5) เหตุอนื ๆ ตามทีก รม/สํานักงานประกาศกําหนด
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ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าทีต อ้ งรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินยั ตามที
กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือทีก รม/สํานักงาน
ประกาศกําหนด
ข้อ 9 ในกรณีพ นัก งานราชการละทิ.ง งานก่ อ นครบกํา หนดเวลาตามข้อ 3 หรือ
ปฏิบตั งิ านใดๆ จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญ
ั ญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาทีก รม/สํานักงานเรียกร้องให้
ชดใช้ และยินยอมให้ก รม/สํ านั ก งานหัก ค่ าจ้างหรือ เงินอืนใดทีพ นั ก งานราชการมีส ิทธิไ ด้ร บั จาก
กรม/สํานักงานเป็ นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนัน. เกิดจากเหตุสุดวิสยั
ข้อ 10 พนัก งานราชการจะต้อ งปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรือคําสังของกรม/สํ

านักงานทีอ อกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสังของทางราชการ

ทัง. ทีไ ด้ออกใช้บงั คับแก่พนักงานราชการอยูแ่ ล้วก่อนวันทีล งนามในสัญญาจ้างนี.
และทีจ ะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถอื ว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสังต่
 าง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้างนี.
ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบตั งิ านให้กบั กรม/สํานักงานตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และตัง. ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทัก ษะเพิม เติม หรือ กระทํา การใด ๆ เพือ ให้ผ ลงานในหน้ าทีมคี ุ ณ ภาพดีข.นึ ทัง. นี. ต้ อ งรัก ษา
ผลประโยชน์ และชือ เสีย งของราชการ และไม่เ ปิ ด เผยความลับ หรือ ข้อ มูล ของทางราชการให้
ผู้หนึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผู้รบั ผิดชอบงานนัน. ๆ
ข้อ 13 ในระหว่างอายุสญ
ั ญาจ้างนี. หากพนักงานราชการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขน.ึ ใหม่ ให้ลขิ สิทธิ [ของผลงานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ [ของกรม/สํานักงาน
ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือ
สิทธิใดๆ ในสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ [ของบุคคลทีส าม ซึง พนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี.
ข้อ 15 สิทธิ หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากทีก ําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างนี. ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท างราชการกําหนดไว้

-4สัญญานี.ทําขึน. สองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่ อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝา่ ยต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละฉบับ

(ลงชือ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน
(……………………………………….)

(ลงชือ) …………………………………….. พนักงานราชการ
(……………………………………….)

(ลงชือ) ……………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

(ลงชือ ………………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
-------------------------หน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงานราชการพิ เศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา ผลผลิต
หรือวิธปี ฏิบตั งิ านกรณีอนื ทีแ สดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
.………………….………………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป
 (ให้ระบุหน้าทีค วามรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………..……………………
………………….………………………………………………………………………..…………………
………………….…………………………………………………………………………..………………
………………….……………………………………………………………………………..……………
………………….………………………………………………………………………………..…………
………………….…………………………………………………………………………………..………
หมายเหตุ 1. ในกรณีทกี รม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั วไปของงาน
ในตํ า แหน่ ง ใดไว้แ ล้ว อาจกํ า หนดหน้า ทีค วามรับ ผิด ชอบของพนัก งานราชการให้ป ฏิบ ตั ติ ามที
กรม/สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่ งนัน. ก็ได้
2. ในกรณีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําสัง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบ
ทีกํ าหนดไว้ไ ด้ โดยไม่ต้องแก้ไ ขสัญ ญา และพนัก งานราชการยินยอมปฏิบตั ิต ามคําสังของกรม/

สํานักงาน โดยถือเป็ นการกําหนดหน้าทีค วามรับผิดชอบตามสัญญานี.

เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
--------------------------กําหนดระยะเวลาการมาปฏิ บตั ิ หน้ าที
1. พนักงานราชการพิ เศษ
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี. …………………………………………
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป

 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
ในกรณีทมี คี วามจําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคําสังเปลี
 ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบตั ิหน้ าทีหรือ มีคําสังให้
 ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นอย่างอืนได้
โดยไม่ตอ้ งแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ติ ามคําสังของกรม/สํ

านักงาน โดยถือเป็ น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี.

หลักเกณฑ์การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบ 1

ร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร
----------------------------------การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ รวมถึง
ลูกจ้ างชั่วคราวกรณีพิเศษที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ให้ สานัก บริห ารทรัพยากรบุคคลดาเนินการสอบ
คัดเลื อกตามหลั กเกณฑ์นี้ ในกรณี ส านั กงานศุล กากร ส านักงานศุล กากรภาค และด่านศุล กากร สามารถ
ดาเนิ น การได้ เ มื่อ ส านั ก งานศุล กากร ส านัก งานศุ ล กากรภาค และด่า นศุ ล กากรนั้น มี ตาแหน่ งว่ างและมี
งบประมาณการจ้ า งตามกรอบอั ต ราก าลั ง หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ก รอบอั ต ราก าลั ง เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ ค าว่ า
“หน่วยงาน” ให้หมายถึง สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร
แล้วแต่กรณี และให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ผู้อานวยการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการสานักงานศุลกากร ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาค หรือนายด่าน
ศุลกากร แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และให้มีข้าราชการในสังกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการ
เป็นกรรมการและเลขานุการด้วย
สาหรับสานักงานศุลกากรภาคที่ดาเนินการสอบคัดเลื อกฯ ในอัตราว่างของด่านศุลกากร
ภายใต้การกากับดูแล อาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากด่านศุลกากรดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้
และสาหรับด่านศุลกากรที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกฯ อาจประสานไปยังสานักงานศุลกากรภาคที่กากับดูแล
และ/หรือ ด่านศุลกากรใกล้เคียงที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานศุลกากรภาคเดียวกัน เพื่อขอรายชื่อ
ข้าราชการมาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม
2. ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบ
ในการดาเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจาเป็น รวมถึงการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น กาหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตามความจาเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกนี้ ตลอดจน
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการสอบคัดเลือก
3. ให้ห น่ว ยงานจัดทาประกาศรับสมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า งเป็นลูก จ้า งชั่ว คราว
โดยกาหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
(2) จานวนอัตราว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ
(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
(4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
(5) กาหนดการและวิธี การรับสมัครสอบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
(6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ
(7) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(8) เกณฑ์การตัดสิน
(9) การประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
(10) เงื่อนไข หรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น เงื่อนไขการจ้าง เป็นต้น
/ทั้งนี้ …

-2ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินการโดยสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร
ต้องจัดส่งร่างประกาศรับสมัครสอบให้ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากร
บุคคล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกประกาศเผยแพร่
4. ให้หน่วยงานประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตาม 3. โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับสมัครสอบ รวมถึงเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ก่อนวัน
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ และอาจพิจารณาเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น หน่วยงานอาจพิจารณาขยายกาหนดเวลารับสมัครสอบ
ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ
และต้องประกาศการขยายเวลารับสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัครครั้งนั้นด้วย
5. การรับสมัคร กรณีสานักบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการสอบคัดเลือกสามารถรับสมัคร
ได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ และรับสมัครด้วยตนเอง ส่วนสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค
หรื อ ด่านศุลกากร ให้ดาเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ดังนี้
(1) เตรียมการรับสมัคร โดยให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก มีคาสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ สมัครและตรวจคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจาตัว สอบ ใบเซ็นชื่อผู้ส มัคร
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับสมัคร รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่รับสมัคร
(2) ในการรับสมัคร ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครสอบของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนแจกใบสมัคร
กรณีตรวจสอบคุณ วุฒิ ของผู้ ส มัครแล้ ว พบว่า ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า
ผู้สมัครดังกล่าวมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครและไม่มีสิทธิ์สมัครตั้งแต่ต้น
(3) แจกใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบให้ผู้ส มัครกรอกรายละเอียด ตรวจสอบ
ใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย ออกเลขประจาตัวสอบให้ผู้สมัคร และให้ผู้สมัครลงชื่อ
ไว้เ ป็น หลัก ฐานในการสมัค ร จึง จะถือ ว่า การสมัค รนั้น ครบถ้ว นสมบูร ณ์ ทั้ง นี้ ให้รับ สมัค รและออกเลข
ประจาตัวสอบเฉพาะผู้สมัครที่นาเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
(3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(3.3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3.4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร
(3.5) สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่ส มัครสอบ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
/(3.6) สาเนา…

-3(3.6) สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3.7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
(4) การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบจากผู้สมัคร
(5) ให้หน่วยงานส่งสาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร
หรือสาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จานวนอย่างละ 1 ชุด ไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร
ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้วภายใน 5 วันทาการ
เพื่อตรวจคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
6. ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โดยให้ ประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทาการ
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย
(1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(2) การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่า งกายก่อน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป ก็ได้
8. เกณฑ์การพิจารณา
(1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ผู้สอบได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
(2) การสอบภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ผู้ส อบได้ค ะแนนไม่ต่ากว่า ร้อ ยละ 60
จึงจะถือว่าผ่าน
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
สูง กว่า ถ้า คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง เท่า กัน ให้ผู้ไ ด้รับ หมายเลขประจาตัว สอบก่อ น
เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
/10. บัญชี …

-410. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
ในตาแหน่ ง เดี ย วกั น นั้ น อี ก และได้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ใ หม่ แ ล้ ว บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ค รั้ ง ก่ อ น
เป็นอันยกเลิก
11. เงื่อนไขการจ้าง
(1) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ดาเนินการโดยสานักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถือเป็นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ของกรมศุลกากร และเมื่อมีอัตราว่างก็สามารถขออนุมัติกรมฯ เพื่อ เรีย กผู้ส อบคัด เลือ กได้
ตามล าดับ ที่ขึ้น บัญ ชีม าเข้า รับ การจ้า งได้ ส่ว นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ดาเนินการโดยสานักงานศุล กากร
สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ให้ถือเป็นบัญชีของสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ แล้ว แต่กรณี และเมื่อมีอัตราว่างก็ส ามารถเรียกผู้ส อบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ขึ้นบัญชี
มาเข้ารับการจ้างได้ โดยต้องมีหนังสือไปยังสานักบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบอัตราว่างก่อนทุกครั้ง
(2) ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชี โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่
กรมศุลกากรกาหนด โดยมีระยะเวลาในการจ้ างตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ
(3) ผู้ส อบคัดเลื อกได้ ซึ่งได้รับการจ้ างเป็นลู กจ้างชั่ว คราวของกรมศุลกากร จะต้องทา
สัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตาแหน่งที่ได้รับการจ้าง
12. การเรียกให้มารายงานตัว
(1) ให้หน่วยงานเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว โดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับฝาก
(2) เมื่อผู้ สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่รับการจ้ างให้สานักงาน
ศุลกากร สานัก งานศุล กากรภาค หรือด่านศุลกากรที่ว่าจ้างจัดทาสัญญาจ้างและหนังสือสัญญาค้าประกัน
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดาเนินการทาคาสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อไป
13. ผู้ใ ดมีชื่อ อยู่ใ นบัญชีผู้ส อบคัดเลือ กได้ ของหน่ว ยงานใด ถ้า ผู้นั้น ไม่มารายงานตัว เพื่อ
เข้า รับ การจ้า งภายในเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลาดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นั้น
14. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้นั้นได้ สละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการจ้างในตาแหน่ง
ที่ส อบคัดเลือกได้ตามบั ญชีผู้ สอบคัดเลื อกได้นั้น ให้ ถือว่าผู้ นั้นไม่อยู่ในลาดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้ส อบ
คัดเลือกได้นั้น
---------------------------------------

เอกสารแนบ 2
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร
----------------------------------บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
ศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุล กากรดาเนินการไว้ หากหน่ว ยงานอื่นมีตาแหน่งว่างและไม่มี
บัญชีผู้ส อบคัดเลือกได้ อาจพิจารณาใช้บัญชีโดยนารายชื่อผู้ส อบคัด เลือ กได้เ พื่อจ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราวที่
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรดาเนินการสอบ
ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งบัญชียังไม่หมดอายุ โดยตาแหน่งว่างที่จะขอนารายชื่อกับตาแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ต้องมีลักษณะงาน
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง อย่างเดียวกันโดยการขอใช้บัญ ชี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต้องขออนุมัติกรมก่อนดาเนินการเป็นรายกรณีไป โดยเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มาเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเป็นจานวน 3 เท่าของตาแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเรียกตั้งแต่
ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างไปตามลาดับต่อกันเรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ากัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้าย
ในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิก ให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างอีก กรณีที่มี
ผู้สอบคัดเลือกได้เหลือในบัญชีน้อยกว่า 10 คนให้เรียกตามจานวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้ ทั้งนี้ คาว่า “ตาแหน่งอื่น”
ให้หมายถึง ชื่อตาแหน่งเดียวกันแต่ต่างหน่วยงานด้วย และให้ดาเนิน การตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้อานวยการสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือนายด่านศุลกากร แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งอื่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. ให้คณะกรรมการตาม 1. ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งของผู้ที่จะนารายชื่อ
ไปขึ้นบัญชีโดยกาหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจดาเนินการโดยวิธี สอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธี สอบปฏิบัติ
หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
ได้ตามความจาเป็น
ทั้งนี้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่า
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. ให้สานัก งานศุล กากร สานักงานศุลกากรภาค หรือ ด่า นศุล กากร ดาเนิน การเกี่ย วกับ
การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งหนึ่งมาเพื่อเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งอื่นตาม 2. ดังนี้
3.1 ประสานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบ
คัดเลือกได้ในบัญชีที่ยังไม่ได้รับการจ้างตามลาดับ และตามจานวนที่กาหนด
3.2 แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อและจานวนตาม 3.1 สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่ว นพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และกาหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า
/(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์…

-2(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือสมัคร
เข้า รับ การประเมิน แล้ว แต่ไ ม่ไ ด้รับ การคัด เลือ ก ยัง คงมีชื่อ อยู่ในบัญ ชีผู้ส อบคัด เลือ กได้ใ นตาแหน่ง เดิม
และมีสิทธิอยู่ตามเดิม
(2) ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่มีการนา
รายชื่อหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้าง หรือได้รับการจ้าง
ในตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือในตาแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ
เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการจ้างในตาแหน่งที่
ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
(3) การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจะใช้วิธีตาม 2. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้
4. ให้สานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร กาหนดเลขประจาตัว
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามลาดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ
เข้ารับการประเมินโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้ เลขประจาตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจาตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ในบัญชีเดิม ชื่อตาแหน่งในบัญชีเดิม และชื่อ – นามสกุล
5. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน ให้ ผู้ ได้ รั บ เลขประจ าตัว เข้า รั บ การประเมินก่อนเป็นผู้ อยู่ ในล าดับที่ดีกว่าและให้ ห น่ว ยงานตาม 1.
ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่นนั้นเรียงตามลาดับที่ โดยมีสาระสาคัญตาม 4. ด้วย
และส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชีต าม 3.1 จานวน 1 ชุด ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
6. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 5. มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้าง
ตามลาดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 เสียก่อนว่า ผู้ที่จะมารายงานตัวนั้นยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมารายงานตัวโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ทั้งนี้ วันที่กาหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากมีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในวันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่ มารายงานตัวเพื่อจะรับการจ้างด้วยว่า ผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) อยู่หรือไม่ หากผู้นั้น ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจานง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการจ้างในตาแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิ์ การจ้างในตาแหน่งอื่น
ในการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะรับการจ้างครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิ์ นั้นไปขอให้หน่วยงาน
เจ้าของบัญชีตาม 3.1 เพื่อคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของ
ผู้นั้นที่มีอยู่ทางหน่วยงานเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วรวบรวมส่งโดยแนบมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัว
หลัก ฐานการสละสิท ธิ์ จ ากบัญ ชีเ ดิม สัญ ญาจ้า ง และเอกสารการค้าประกัน ไปยัง ฝ่า ยบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ว เพื่อให้กรมฯ มีคาสั่งจ้าง ต่อไป
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