
  

 

 

 

  

 

             
 

 

          20 กุมภาพันธ ์ 2552 

เรื� อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เรียน  เวียน กระทรวง กรม จังหวัด 

    ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 บัญญัติให้ 
การย้าย การโอน หรือการเลื� อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที� กาํหนดในกฎ ก.พ. ในระหว่างที� ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. 
ตามมาตรานี1  สมควรที� จะให้ส่วนราชการดาํเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญได้ ก.พ. จึงอาศัยอาํนาจตามความ 
ในมาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กาํหนดการดาํเนินการโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ เพื� อใช้ปฏบัิติตั1งแต่วันที�  11 ธนัวาคม 2551 ดังต่อไปนี1  

     1. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในต่างกระทรวง กรม อาจทาํได้เมื� อผู้บังคับบัญชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ทั1งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม 
ในการโอนนั1นแล้ว โดยให้แต่งตั1 งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับที� ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือน 
ไม่สงูกว่าเดิม ทั1งนี1  เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6 
   2. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ประเภทอาํนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี� ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั�วไประดับทักษะพิเศษ 
ไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในประเภทและระดับเดียวกัน ในกระทรวงเดียวกัน 
ให้โอนไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวได้ โดยให้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม สาํหรับการโอนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ทาํได้ 
เมื� อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
    3. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี� ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั�วไป 
ระดับทักษะพิเศษ ไปแต่งตั1งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการระดับกรมและ 
มีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏบัิติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 
ต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งดังกล่าว ซึ� งสังกัดส่วนราชการระดับกรม 
และมีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ1 นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 
ต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณ ีไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างส่วนราชการระดับกรม 
และมีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏบัิติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกระทรวงเดียวกัน อาจทาํได้เมื� อผู้บังคับบัญชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 
ทั1งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั1นแล้ว ทั1งนี1  ให้โอนไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดียวกัน 
ในระดับที� ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม สาํหรับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสงู และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ทาํได้เมื� อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
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   4. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการ 
 ระดับทรงคุณวุฒิ ไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง โดยแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทเดียวกัน ในระดับที� ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม ให้ทาํได้เมื� อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 
   5. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1 งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสาํนักงานรัฐมนตรี และการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีไปแต่งตั1งให้ดํารงตําแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างสาํนักงานรัฐมนตรี อาจทาํได้เมื� อผู้บังคับบัญชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตาม
มาตรา 57 ทั1งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั1นแล้ว ทั1งนี1  ให้โอนไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดียวกัน 
ในระดับที� ไม่สงูกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สงูกว่าเดิม 
    6. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�  ก.พ. กาํหนดตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที�  นร 0708/ว 2 ลงวันที�  
31 มกราคม 2539 โดยอนุโลม  
   7. การโอนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ทาํได้ตามที�  ก.พ. เทียบประเภทตาํแหน่ง สายงาน ระดับตาํแหน่ง และเงินเดือนที� จะให้ได้รับ ทั1งนี1  
จะต้องได้รับความยินยอมในการโอนจากผู้บังคับบัญชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุของทั1งสองฝ่ายแล้ว 
   8. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ� งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
และได้รับเงินประจาํตาํแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ไปแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
หรือตาํแหน่งประเภทอื� น ซึ� งได้รับเงินประจาํตาํแหน่งในอัตราที� ตํ�ากว่าเดิม จะกระทาํมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั1น และให้ทาํได้เมื� อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 

   จึงเรียนมาเพื� อโปรดทราบและถือปฏบัิติต่อไป  ทั1งนี1  ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

     (นายปรีชา  วัชราภัย) 
      เลขาธกิาร ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
สาํนักตรวจสอบและประเมินผลกาํลังคน 
โทร.  0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 
 
 

 



 
 

 

                                           
 
 

               

            ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

เร่ือง การโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ                         
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.    บัญชีรายช่ือพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ                       
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑                       

  ๒. ตัวอยางหนังสือขอโอน 
 

  ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา  การโอนพนักงานสวนทองถ่ิน  การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ี ก.พ. 
กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
   

  เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก .พ.  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโอนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน                         
และขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ และใหไดรับเงินเดือนไว ดังตอไปนี้ 
 

  ๑. การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ 
          ๑.๑ ใหสวนราชการพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจาก
ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูขอโอนเทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการนั้น  
          ๑.๒ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด และตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามหรือไดรับยกเวนกรณีท่ีมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ 
          ๑.๓ การโอนตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการ                         
หรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมของผูนั้นกอน 
 
 

/๑.๔ ตําแหนง ... 

ท่ี  นร  ๑๐๐๖/ว ๓๖ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 



 
๒ 

 
          ๑.๔ ตําแหนงท่ีจะรับโอนตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนและมิใชเปน
ตําแหนงท่ีสงวนไว เชน เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล  ผูไปรับราชการทหารหรือผูไปปฏิบัติงาน                 
ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ เปนตน 
          ๑.๕ ใหผูขอโอนยื่นหนังสือขอโอนตามตัวอยางในส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 
          ๑.๖ ใหรับโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับท่ีเทียบได 
ระดับท่ีสูงกวา ระดับท่ีตํ่ากวา หรือตางประเภทตําแหนงท่ีเทียบไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบ
ตําแหนงอยางอ่ืนเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได 
ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ                
โดยอนุโลม 
          ๑.๗ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หากผูขอโอน
เปนผูเคยดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาตรีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน 
และปจจุบันดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญา ผูนั้นจะตองไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                         
ท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญาดังกลาว  โดยผลของการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ                         
ท้ังนี้ การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกดังกลาวตองเทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ                       
วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ หรือการคัดเลือกกรณีท่ีมี              
เหตุพิเศษตามมาตรา ๕๕ จึงจะรับโอนได 
          ๑.๘ กรณีผูขอโอนเปนผูสอบแขงขันไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                        
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ท่ี  ก .พ .  กําหนดและได รับความยินยอมใหโอน                         
จากสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมหลังจากวันท่ีผูดําเนินการสอบแขงขันกําหนดใหส่ังบรรจุ                
ซ่ึงจะทําใหผูนั้นถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได หากสวนราชการท่ีจะรับโอนพิจารณาแลวเห็นวา                      
มีเหตุผลอันสมควรและบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมยกเลิก ก็ใหรับโอนไดต้ังแตวันท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมยินยอมใหโอน 
 

  ๒. การใหไดรับเงินเดือน 
          ๒.๑ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด 
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีไดรับอยู เดิม และตองไมสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของตําแหนงประเภท                  
สายงาน และระดับท่ีรับโอนตามท่ี ก.พ. กําหนด 
          หากผูขอโอนไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันตํ่าของระดับตําแหนงท่ีจะรับโอน ก็ใหไดรับ
เงินเดือนในข้ันตํ่าของระดับท่ีไดรับแตงต้ัง เวนแต ในกรณีท่ีอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าช่ัวคราวของระดับนั้น                  
ยังมีผลใชบังคับอยู  ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดมิและไมตํ่ากวาข้ันตํ่าช่ัวคราวของระดับนั้น 
 

/๒.๒ การโอน ... 



 
๓ 

 
          ๒.๒ การโอนผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๕๓ หรือผูไดรับคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ 
ใหไดรับเงินเดือนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันหรือประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ แลวแตกรณี 
 

  ๓. กรณีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้  ใหเสนอ ก.พ. พิจารณา
เปนราย ๆ ไป 
 

  ๔. การโอนท่ีอยูระหวางดําเนินการกอนวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                 
 

                              (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร)   
            เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 

 
บัญชีรายชื่อพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓) 

 
  ๑. ขาราชการพลเรือนในพระองค 
    ๒. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
    ๓. ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
    ๔. ขาราชการศาลยุติธรรม 
    ๕. ขาราชการฝายศาลปกครอง 
    ๖. ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
    ๗. ขาราชการธุรการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ 
  ๘. ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
    ๙. ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
  ๑๐. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑๑. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๒. ขาราชการอัยการ 
๑๓. ขาราชการตุลาการ 
๑๔. ขาราชการทหาร 
๑๕. ขาราชการตํารวจ 

  ๑๖. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๑๗. ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๑๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร   
  ๑๙. พนักงานครูเทศบาล 
  ๒๐. พนักงานครูเมืองพัทยา 
  ๒๑. พนักงานเทศบาล 
  ๒๒. พนักงานเมืองพัทยา 
  ๒๓. พนักงานสวนตําบล 
   
   
 
          

 
 



 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 

 
ตัวอยางหนังสือขอโอนตามมาตรา ๖๔ 

 
       เขียนท่ี ............................................................. 
          วันท่ี ........  เดือน ........................ พ.ศ. ..................... 
 

เร่ือง    ขอโอน 
 

เรียน  (หัวหนาสวนราชการ) 
 

  ขาพเจา ........................................... เลขประจําตัวประชาชน .........................................  
อายุ ...... ป สัญชาติ ........... ศาสนา ..................... อยูบานเลขท่ี .............. ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท .................................. e-mail ...................................................... 
ปจจุบันรับราชการเปนขาราชการ/พนักงาน ........................................... ตําแหนง ........................................ 
ระดับ/ช้ัน .............................. รับเงินเดือนในระดับ/อันดับ/ช้ัน ............................. ข้ัน ........................ บาท 
สํานัก/กอง ................................................. กรม ................................................... โทรศัพท ........................ 
 

ประสงคขอโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                          
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหนง ................................................ กรม ........................................................ 
โดยมีเหตุผลในการขอโอน คือ ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

จึงขอแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน ดังนี้ 
  ๑. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒.  เร่ิมเขารับราชการเม่ือวันท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............ เปนขาราชการ/
พนักงาน .................................................. ตําแหนง .......................................... ระดับ/ช้ัน ........................... 
สังกัด ...................................................................... 
  ๓. วินัย/คดีความ 
       (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย                         (    ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย    (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา      (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย   (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย  
 
 



 
๒ 

    
  ๔. ความรูความสามารถพิเศษอ่ืน (ถามี) .............................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

  ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ไดแก 
   (    ) สําเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.๗ จํานวน ........ ฉบับ 
   (    ) สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
           จํานวน ....... ฉบับ 
   (    ) รูปถาย จํานวน ...... รูป 
   (    ) เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สําเนาหนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล เปนตน 
           .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท้ังหมดท่ีขาพเจาใหไวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 

           ขอเเสดงความนับถือ 
 
                (ลงช่ือ) .................................................... 
                   ( .................................................................. ) 
 
 
 







 

 

ร่าง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ รวมถึง
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร สามารถ
ด าเนินการได้เมื่อส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากรนั้น มีต าแหน่งว่างและมี
งบประมาณการจ้างตามกรอบอัตราก าลังหรือตามที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติม ทั้งนี้  ค าว่า 
“หน่วยงาน” ให้หมายถึง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร 
แล้วแต่กรณี และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้หน่วยงานที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาค หรือนายด่าน
ศุลกากร แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และให้มีข้าราชการในสังกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการด้วย  

 ส าหรับส านักงานศุลกากรภาคที่ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในอัตราว่างของด่านศุลกากร
ภายใต้การก ากับดูแล อาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากด่านศุลกากรดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้ 
และส าหรับด่านศุลกากรที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ อาจประสานไปยังส านักงานศุลกากรภาคท่ีก ากับดูแล 
และ/หรือ ด่านศุลกากรใกล้เคียงที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศุลกากรภาคเดียวกัน เพ่ือขอรายชื่อ
ข้าราชการมาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบ
ในการด าเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น รวมถึงการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตามความจ าเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกนี้ ตลอดจน
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการสอบคัดเลือก 

3. ให้หน่วยงานจัดท าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง 
 (2) จ านวนอัตราว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
 (4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 (5) ก าหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบซึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 
 (6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ 
 (7) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
 (8) เกณฑ์การตัดสิน  
 (9) การประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 (10) เงื่อนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น เงื่อนไขการจ้าง เป็นต้น 

 
/ทั้งนี้ … 

เอกสารแนบ 1 
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  ทั้งนี้ หากเป็นการด าเนินการโดยส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร 
ต้องจัดส่งร่างประกาศรับสมัครสอบให้ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกประกาศเผยแพร่ 

 4. ให้หน่วยงานประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตาม 3. โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับสมัครสอบ รวมถึงเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ก่อนวัน
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และอาจพิจารณาเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานอาจพิจารณาขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบ
ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 
และต้องประกาศการขยายเวลารับสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัครครั้งนั้นด้วย 

5. การรับสมัคร กรณีส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการสอบคัดเลือกสามารถรับสมัคร
ได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ และรับสมัครด้วยตนเอง ส่วนส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค 
หรือด่านศุลกากร ให้ด าเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ดังนี้ 

 (1) เตรียมการรับสมัคร โดยให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก มีค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจ าตัวสอบ ใบเซ็นชื่อผู้สมัคร 
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับสมัคร รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่รับสมัคร 

 (2) ในการรับสมัคร ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครสอบของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนแจกใบสมัคร 

  กรณีตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า
ผู้สมัครดังกล่าวมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครและไม่มีสิทธิ์สมัครตั้งแต่ต้น  

 (3) แจกใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด ตรวจสอบ
ใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย ออกเลขประจ าตัวสอบให้ผู้สมัคร และให้ผู้สมัครลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้รับสมัครและออกเลข
ประจ าตัวสอบเฉพาะผู้สมัครที่น าเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี ้
 (3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (3.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 (3.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 (3.4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร 
 (3.5) ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
  
 /(3.6) ส าเนา… 
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(3.6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (3.7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

 (4) การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบจากผู้สมัคร 

 (5) ให้หน่วยงานส่งส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ได้แก่ ส าเนาปริญญาบัตร
หรือส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวนอย่างละ 1 ชุด ไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้วภายใน 5 วันท าการ 
เพ่ือตรวจคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

6. ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โดยให้ประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย 
 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งนี้ อาจก าหนดให้มีการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายก่อน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป ก็ได้   

8. เกณฑ์การพิจารณา  
 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ผู้สอบได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู ้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

จึงจะถือว่าผ่าน 
9. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 

กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ           
สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 /10. บัญชี … 
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10. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก

ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก  

11. เงื่อนไขการจ้าง 
 (1) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ด าเนินการโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถือเป็นบัญชี

ผู้สอบคัดเลือกได้ของกรมศุลกากร และเมื่อมีอัตราว่างก็สามารถขออนุมัติกรมฯ เพ่ือเรียกผู้สอบคัดเลือกได้
ตามล าดับที่ขึ ้นบัญชีมาเข้ารับการจ้างได้ ส่วนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ด าเนินการโดยส านักงานศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ให้ถือเป็นบัญชีของส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ แล้วแต่กรณี และเมื่อมีอัตราว่างก็สามารถเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชี           
มาเข้ารับการจ้างได ้โดยต้องมีหนังสือไปยังส านักบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือตรวจสอบอัตราว่างก่อนทุกครั้ง 

 (2) ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชี โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่
กรมศุลกากรก าหนด โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 

 (3) ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร จะต้องท า
สัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 

12. การเรียกให้มารายงานตัว 
 (1) ให้หน่วยงานเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว โดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

(EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับฝาก 

 (2) เมื่อผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่รับการจ้างให้ส านักงาน
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรที่ว่าจ้างจัดท าสัญญาจ้างและหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือด าเนินการท าค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อไป 

13. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของหน่วยงานใด ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการจ้างภายในเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นั้น 

14. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการจ้างในต าแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นั้น 

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



 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรด าเนินการไว้ หากหน่วยงานอื่นมีต าแหน่งว่างและไม่มี
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ อาจพิจารณาใช้บัญชีโดยน ารายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรด าเนินการสอบ
ขึ้นบัญชีไว้ ซ่ึงบัญชียังไม่หมดอายุ โดยต าแหน่งว่างที่จะขอน ารายชื่อกับต าแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ต้องมีลักษณะงาน
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันโดยการขอใช้บัญชี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต้องขออนุมัติกรมก่อนด าเนินการเป็นรายกรณีไป โดยเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มาเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเป็นจ านวน 3 เท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเรียกตั้งแต่
ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างไปตามล าดับต่อกันเรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ากัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้าย
ในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิก ให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างอีก กรณีที่มี
ผู้สอบคัดเลือกได้เหลือในบัญชีน้อยกว่า 10 คนให้เรียกตามจ านวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้ ทั้งนี้ ค าว่า “ต าแหน่งอ่ืน” 
ให้หมายถึง ชื่อต าแหน่งเดียวกันแต่ต่างหน่วยงานด้วย และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือนายด่านศุลกากร แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในต าแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

2. ให้คณะกรรมการตาม 1. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ที่จะน ารายชื่อ
ไปขึ้นบัญชีโดยก าหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น 

  ทั้งนี้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่า
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

3. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหนึ่งมาเพ่ือเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งอ่ืนตาม 2. ดังนี้ 

  3.1 ประสานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบ
คัดเลือกได้ในบัญชีที่ยังไม่ได้รับการจ้างตามล าดับ และตามจ านวนที่ก าหนด 

  3.2 แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อและจ านวนตาม 3.1 สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และก าหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า 

 

 
 
 

/(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์… 

เอกสารแนบ 2 
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(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งเดิม
และมีสิทธิอยู่ตามเดิม 

(2) ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่มีการน า
รายชื่อหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้าง หรือได้รับการจ้าง
ในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือในต าแหน่งอ่ืน ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ
เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการจ้างในต าแหน่งที่
ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

(3) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจะใช้วิธีตาม 2. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ 

4. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ก าหนดเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามล าดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจ าตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ในบัญชีเดิม ชื่อต าแหน่งในบัญชีเดิม และชื่อ – นามสกุล 

5. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ถ้าได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่ดีกว่าและให้หน่วยงานตาม 1. 
ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตามล าดับที่ โดยมีสาระส าคัญตาม 4. ด้วย 
และส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 จ านวน 1 ชุด ภายใน 
5 วันท าการ นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 

6. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 5. มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้าง
ตามล าดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 เสียก่อนว่า ผู้ที่จะมารายงานตัวนั้นยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมารายงานตัวโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ทั้งนี้ วันที่ก าหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากมีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในวันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มารายงานตัวเพ่ือจะรับการจ้างด้วยว่า ผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) อยู่หรือไม่ หากผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจ านง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการจ้างในต าแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งอ่ืน 
ในการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะรับการจ้างครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิ์ นั้นไปขอให้หน่วยงาน
เจ้าของบัญชีตาม 3.1 เพ่ือคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของ
ผู้นั้นที่มีอยู่ทางหน่วยงานเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วรวบรวมส่งโดยแนบมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัว 
หลักฐานการสละสิทธิ์จากบัญชีเดิม สัญญาจ้าง และเอกสารการค้ าประกันไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ว เพ่ือให้กรมฯ มีค าสั่งจ้าง ต่อไป 
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            11   ธนัวาคม  2551 

เรื�อง การคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 1  ลงวนัที�  12  มีนาคม  2536  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(1) และ 1(2)  
   2.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(3) 
  3.  แบบใบสมคัรคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
  4.  แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

  ดว้ยมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 บญัญติัว่า 
ในกรณีที�มีเหตุพิเศษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคดัเลือกเพื�อบรรจุ
บุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่ง โดยไม่ตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัตามมาตรา 53  
ก็ได ้ ทั>งนี>  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้กําหนดเหตุ พิเศษ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการให้ 
ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั> งให้ดาํรงตาํแหน่งได้โดยไม่ต้อง
สอบแข่งขนั ดงัต่อไปนี>  

1.  กรณีเหตุพิเศษซึ� งส่วนราชการอาจคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้มีดงันี>  

(1) กรณีเป็นผูไ้ดรั้บทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื�อศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ 

ที� นร 1004.1/ว 16 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัให้มี
การศึกษาขึ>นเพื�อเขา้รับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั>นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาในวุฒิที� ก.พ. จะกาํหนด 
(4) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดซึ้� งไม่สามารถมารับการบรรจุไดเ้มื�อถึงลาํดบัที�ที�

สอบได ้เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเมื�อบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�ผูน้ั>นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้ซึ� งถูกยกเลิกการขึ>นบัญชีผูส้อบแข่งขนัได้โดย
ไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุแลว้ แต่มีเหตุที�ไม่อาจเขา้ปฏิบติัหน้าที�ราชการในตาํแหน่งที�
สอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 

(6) กรณีอื�นที� ก.พ. อนุมติั 
2. สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้

ดาํรงตาํแหน่งนั>น  ใหด้าํเนินการ  ดงันี>  
(1) กรณีตามขอ้ 1 (1) และ ขอ้ 1(2) ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
(2) กรณีตามขอ้ 1(3)ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดไวใ้น

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
(3) กรณีตามขอ้ 1(4) ให้ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุตามกรณีนี>  ยื�นใบสมคัร

ตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 และหนังสือรับรองประวตัิการรับราชการทหารตาม
แบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 พร้อมด้วยสาํเนาหลกัฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร 
  เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ผูน้ั>นพน้จากราชการ
ทหาร โดยไม่มีความเสียหาย  และมารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลา 
180 วนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งที� 
ผูน้ั>นเคยสอบแข่งขนัไดที้�มีว่างอยู่ได ้

(4) กรณีตามขอ้ 1(5)  ให้ผูป้ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี> ยื�นหนงัสือ 
แสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รับราชการและเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการภายใน 15 วนันบัแต่กาํหนด 
เวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 
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 เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูน้ั>นเขา้รับ
ราชการแลว้    ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งใหด้าํรงตาํแหน่งที�ผูน้ั>นไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับ
การบรรจุไวแ้ลว้  ที�มีวา่งอยูไ่ด ้
  3.  การใดที�ไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามมติ ก.พ. ตามหนงัสือที�อา้งถึงเสร็จไปแลว้
ก่อนวนัมีหนังสือฉบับนี> ให้เป็นอันใช้ได้ และกรณีที�ได้ดําเนินการไปแล้ว แต่ยงัไม่เสร็จก็ให้
ดาํเนินการตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จ  กรณีที�ส่วนราชการไดด้าํเนินการคดัเลือกและ
ขึ>นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็ยงัสามารถนําบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพื�อ
ดาํเนินการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไดจ้นกว่าจะครบกาํหนดเวลาที�ประกาศไว ้แต่ไม่
สามารถดาํเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามหนงัสือที�อา้งถึงอีก 

กรณีที�มีการดาํเนินการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งใดตาม
หนงัสือที�อา้งถึงไปแลว้ก่อนวนัที�หนงัสือฉบบันี> ใช้บงัคบั หากจะตอ้งดาํเนินการบรรจุแต่งตั>งหลงั
วนัที�หนงัสือนี> ใชบ้งัคบัและ ก.พ. จดัตาํแหน่งนั>นให้เป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ก็
ให้ถือว่าเป็นบญัชีผูไ้ดร้ับคดัเลือกในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบันั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตาํแหน่งดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั>งนี>  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทราบดว้ยแลว้ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
      

                  (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                      เลขาธิการ ก.พ. 
 
ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร 0 2547 1941-48 
โทรสาร 0 2547 1954 



     

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้อ 1(2) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3  
พร้อมหลกัฐานการศึกษา 

2. ใหผู้มี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั1งคณะกรรมการคดัเลือกขึ1นคณะหนึ�ง โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี1  

(1) กรณีตามขอ้ 1 (1)  ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผู ้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู ้แทนหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งที� เป็นตําแหน่งประเภท
อาํนวยการ เป็นกรรมการ ผูท้าํหน้าที�เกี�ยวกบังานการเจ้าหน้าที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (2) กรณีตามข้อ 1 (2)  ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน  ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของตาํแหน่งที�เป็นตาํแหน่ง
ประเ ภท อํา นวยการหรือ   ผู ไ้ด ้ร ับมอบ หมา ย  เ ป็นกรรมการ  ผู้ท ําหน้าที� เ กี� ยวกับงาน 
การเจา้หนา้ที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริยธรรม และเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งตามที�คณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด  นอกจากนี1  
อาจใชว้ิธีสมัภาษณ์เพิ�มเติมอีกก็ได ้และในการจดัสรรผูไ้ดรั้บคดัเลือกไปบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ คณะกรรมการคดัเลือกอาจเสนอผูมี้
อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  พิจารณากาํหนดตามที�เห็นสมควร เช่น ให้ผูมี้คะแนนผลการเรียน
เฉลี�ยตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานที�จะบรรจุเขา้รับราชการก่อน หรือการจดัสรรตาม
ภมิูลาํเนาของผูไ้ดรั้บคดัเลือก เป็นตน้ 

4. เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูไ้ด้รับ
คดัเลือกเขา้รับราชการแลว้ ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งได้ 

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



  
 

     สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณข้ีอ 1(3) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16  ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ให้ผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั!งคณะกรรมการคดัเลือกขึ!นคณะหนึ� ง  
ประกอบดว้ยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ   ผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของตาํแหน่ง และผูแ้ทน ก.พ.  เป็นกรรมการ   ผูท้าํ
หน้าที�เ กี�ยวก ับงานการเจ ้าหน้าที�  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และตั! งกรรมการคนหนึ� งเป็น 
รองประธานกรรมการเพื�อทาํหน้าที�ประธานกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ 

2. ให้ผู ้มีอ ํานาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้มี
รายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ ดงันี!  

(1) ตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนที�จะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั! งแรก 
(3) ลกัษณะงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบติัทั�วไป ลกัษณะตอ้งหา้ม และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

ของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
(5) กาํหนดการและวิธีการรับสมคัร 
(6) เอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัร 
(7) การประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก และกาํหนดวนั เวลา 

สถานที�คดัเลือก 
(8) หลักสูตรและวิ ธีการคัด เ ลือก ที� ครอบคลุมการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะ ที�จาํเป็นของตาํแหน่ง ซึ� งอาจพิจารณากาํหนดวิธีการคดัเลือก
โดยวธีิการสมัภาษณ์ วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติั วิธีอื�นใดวิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ได ้ตามความ
เหมาะสม 

(9)  เกณฑก์ารตดัสิน 
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(10) การประกาศขึ!นบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกตามลาํดบัที�  โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาที�เชื�อมโยงกบัผลการวเิคราะห์งาน และระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที� ก.พ. และส่วนราชการกาํหนด 
 (11) การบรรจุและแต่งตั!ง 

(12)  เงื�อนไข ขอ้ความอื�น ๆ  ที�ผูส้มคัรควรทราบ 
3. จดัใหมี้การเผยแพร่ประกาศรับสมคัรก่อนวนัรับสมคัร โดยตอ้งประกาศรับสมคัร

บนเวบ็ไซต์ของสาํนกังาน ก.พ. เวบ็ไซต์ของส่วนราชการที�รับสมคัร  ปิดประกาศรับสมคัรในที�
เปิดเผย  และประกาศรับสมคัรทางสื�ออื�น ๆ ตามความเหมาะสม 

4. กาํหนดระยะเวลาการรับสมคัร ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 
5. ผูป้ระสงค์จะสมคัรต้องยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

พร้อมหลกัฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับตาํแหน่งที�สมคัร ในอตัราตาํแหน่งละ 
200 บาท 

6. ให้คณะกรรมการคดัเลือกดาํเนินการคดัเลือก ตามหลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก
ที�กําหนดโดยคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตั!งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออก
ขอ้สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�น หรือเจา้หน้าที�เพื�อดาํเนินการในเรื�อง
ต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

7. เ มื�อผูม้ีอาํนาจสั �งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุ 
ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเขา้รับราชการแล ้ว ก็ให้ดาํ เนินการสั �งบรรจุและแต่งตั!งผูน้ั!นให้ดํารง
ตาํแหน่งได้ 

8. กรณีที�มีผูผ้่านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมีตาํแหน่ง
ว่างเพิ�มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั!งผูผ้ ่านการคดัเลือกที�เหลืออยู่ดงักล่าว หรือจะดาํเนินการ
คดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทั!งนี!  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 

------------------------- 
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เลขที�สมคัร............................ 
แบบใบสมคัรคัดเลอืกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
เรียน .........(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการคดัเลือก)..................................................................................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 
สญัชาติ ........................เกิดวนัที� ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ............ปี ............เดือน 
(นบัถึงวนัสมคัร)  เลขประจาํตวัประชาชน.....................................................ออกให ้ณ อาํเภอ ..........................................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที� .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............   เป็นผู ้           

        � ไดรั้บทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล  และสาํเร็จการศึกษาวฒิุ ............................................................. 
ซึ� งไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัใหมี้การศึกษาขึ9น เพื�อเขา้รับราชการใน 
ส่วนราชการนั9นโดยเฉพาะ  โดยไดรั้บวฒิุ ......................................................... ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วนัที� .............. เดือน .............................พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาในวฒิุที� ก.พ. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจุได ้คือวุฒิ ...........................................................
ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� เคยสอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ของกรม/สาํนกังาน ........................................................ ลงวนัที� .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลาํดบัที�ที�จะไดรั้บการ
บรรจุเขา้รับราชการแลว้ แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได ้เนื�องจากอยูใ่นระหวา่งรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
และขณะนี9บญัชีผลการสอบแข่งขนัตาํแหน่งดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื�อบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่ง ............................................. ของกรม/สาํนกังาน .....................................................................
และขอแจง้ขอ้มลูเพื�อประกอบการพิจารณา ดงันี9  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที�เกิด จงัหวดั............................................ภูมิลาํเนา ...........................................ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ..............หมู่ที� ............. 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต .......................... 
จงัหวดั .......................รหสัไปรษณีย ์ ......... e – mail address .................................  โทรศพัท ์....................โทรศพัทมื์อถือ ............. 
อาชีพ   � ลกูจา้ง/พนกังานราชการ    � ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง…………………………………………………. 

� ขา้ราชการประเภทอื�น ตาํแหน่ง ................................................................................ � กาํลงัศึกษาต่อ 
� อื�น ๆ ...............................................................................................................................................................................

สถานที�ทาํงาน กรม/บริษทั .....................................................................กอง/ฝ่าย ............................................................................. 
e – mail address .....................................................................  โทรศพัท ์...................................................................... 

 
 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว  
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สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย          � หยา่ 
 

ชื�อสามี/ภรรยา ......................................................................................สญัชาติ ........................ อาชีพ .............................................   
ชื�อบิดา ................................................................................................. สญัชาติ .........................อาชีพ .............................................   
ชื�อมารดา ............................................................................................. สญัชาติ ......................... อาชีพ ............................................ 
 

2.  ประวตักิารศึกษา (กรอกทุกวฒิุที�ไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุที�ใชส้มคัรคดัเลือกมาพร้อมใบสมคัร) 
 

วุฒิที�ได้รับ สาขาวิชา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา           ระยะเวลา 

ตั0งแต่..........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

3.  ประวตักิารทํางาน/การฝึกงาน 

สถานที�ทํางาน/ฝึกงาน ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงนิเดอืนสุดท้าย    

     ก่อนออก 

ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...........ถึง............ 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวใ้นใบสมคัรนี9ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
                   (ลงชื�อ) ............................................................ ผูส้มคัร 
                                                                                                            (..................................................................) 
                                                                                                        วนัที� ................เดือน.......................... พ.ศ................ 
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แบบหนังสือรับรองประวตักิารรับราชการทหาร 

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

                เขียนที� ....................................................................... 
วนัที� .............. เดือน ............................... พ.ศ. .................. 

 
 ขา้พเจา้   1* ...........................................................................ตาํแหน่ง ................................................................................. 
สงักดั ..........................................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ ..................................................................................... 
ขอรับรองวา่ในระหวา่งที� ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนั.น 
ผูนี้. มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี.  
 2* ........................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

  (ลงชื�อ).............................................................................. 
(............................................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ 1* ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตั.งแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึ.นไป 
2* การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผิดวินยัทหารอยา่งไรหรือไม่ และ 
     ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการ   
     อย่างร้ายแรง  หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํกใ็หแ้จง้ขอ้เทจ็จริง 
     โดยละเอียดทุกครั. งดว้ย 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            11   ธนัวาคม  2551 

เรื�อง การคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 1  ลงวนัที�  12  มีนาคม  2536  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(1) และ 1(2)  
   2.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(3) 
  3.  แบบใบสมคัรคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
  4.  แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

  ดว้ยมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 บญัญติัว่า 
ในกรณีที�มีเหตุพิเศษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคดัเลือกเพื�อบรรจุ
บุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่ง โดยไม่ตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัตามมาตรา 53  
ก็ได ้ ทั>งนี>  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้กําหนดเหตุ พิเศษ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการให้ 
ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั> งให้ดาํรงตาํแหน่งได้โดยไม่ต้อง
สอบแข่งขนั ดงัต่อไปนี>  

1.  กรณีเหตุพิเศษซึ� งส่วนราชการอาจคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้มีดงันี>  

(1) กรณีเป็นผูไ้ดรั้บทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื�อศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ 

ที� นร 1004.1/ว 16 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัให้มี
การศึกษาขึ>นเพื�อเขา้รับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั>นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาในวุฒิที� ก.พ. จะกาํหนด 
(4) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดซึ้� งไม่สามารถมารับการบรรจุไดเ้มื�อถึงลาํดบัที�ที�

สอบได ้เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเมื�อบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�ผูน้ั>นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้ซึ� งถูกยกเลิกการขึ>นบัญชีผูส้อบแข่งขนัได้โดย
ไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุแลว้ แต่มีเหตุที�ไม่อาจเขา้ปฏิบติัหน้าที�ราชการในตาํแหน่งที�
สอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 

(6) กรณีอื�นที� ก.พ. อนุมติั 
2. สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้

ดาํรงตาํแหน่งนั>น  ใหด้าํเนินการ  ดงันี>  
(1) กรณีตามขอ้ 1 (1) และ ขอ้ 1(2) ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
(2) กรณีตามขอ้ 1(3)ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดไวใ้น

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
(3) กรณีตามขอ้ 1(4) ให้ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุตามกรณีนี>  ยื�นใบสมคัร

ตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 และหนังสือรับรองประวตัิการรับราชการทหารตาม
แบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 พร้อมด้วยสาํเนาหลกัฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร 
  เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ผูน้ั>นพน้จากราชการ
ทหาร โดยไม่มีความเสียหาย  และมารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลา 
180 วนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งที� 
ผูน้ั>นเคยสอบแข่งขนัไดที้�มีว่างอยู่ได ้

(4) กรณีตามขอ้ 1(5)  ให้ผูป้ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี> ยื�นหนงัสือ 
แสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รับราชการและเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการภายใน 15 วนันบัแต่กาํหนด 
เวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 
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 เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูน้ั>นเขา้รับ
ราชการแลว้    ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งใหด้าํรงตาํแหน่งที�ผูน้ั>นไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับ
การบรรจุไวแ้ลว้  ที�มีวา่งอยูไ่ด ้
  3.  การใดที�ไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามมติ ก.พ. ตามหนงัสือที�อา้งถึงเสร็จไปแลว้
ก่อนวนัมีหนังสือฉบับนี> ให้เป็นอันใช้ได้ และกรณีที�ได้ดําเนินการไปแล้ว แต่ยงัไม่เสร็จก็ให้
ดาํเนินการตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จ  กรณีที�ส่วนราชการไดด้าํเนินการคดัเลือกและ
ขึ>นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็ยงัสามารถนําบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพื�อ
ดาํเนินการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไดจ้นกว่าจะครบกาํหนดเวลาที�ประกาศไว ้แต่ไม่
สามารถดาํเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามหนงัสือที�อา้งถึงอีก 

กรณีที�มีการดาํเนินการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งใดตาม
หนงัสือที�อา้งถึงไปแลว้ก่อนวนัที�หนงัสือฉบบันี> ใช้บงัคบั หากจะตอ้งดาํเนินการบรรจุแต่งตั>งหลงั
วนัที�หนงัสือนี> ใชบ้งัคบัและ ก.พ. จดัตาํแหน่งนั>นให้เป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ก็
ให้ถือว่าเป็นบญัชีผูไ้ดร้ับคดัเลือกในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบันั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตาํแหน่งดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั>งนี>  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทราบดว้ยแลว้ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
      

                  (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                      เลขาธิการ ก.พ. 
 
ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร 0 2547 1941-48 
โทรสาร 0 2547 1954 



     

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้อ 1(2) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3  
พร้อมหลกัฐานการศึกษา 

2. ใหผู้มี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั1งคณะกรรมการคดัเลือกขึ1นคณะหนึ�ง โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี1  

(1) กรณีตามขอ้ 1 (1)  ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผู ้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู ้แทนหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งที� เป็นตําแหน่งประเภท
อาํนวยการ เป็นกรรมการ ผูท้าํหน้าที�เกี�ยวกบังานการเจ้าหน้าที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (2) กรณีตามข้อ 1 (2)  ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน  ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของตาํแหน่งที�เป็นตาํแหน่ง
ประเ ภท อํา นวยการหรือ   ผู ไ้ด ้ร ับมอบ หมา ย  เ ป็นกรรมการ  ผู้ท ําหน้าที� เ กี� ยวกับงาน 
การเจา้หนา้ที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริยธรรม และเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งตามที�คณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด  นอกจากนี1  
อาจใชว้ิธีสมัภาษณ์เพิ�มเติมอีกก็ได ้และในการจดัสรรผูไ้ดรั้บคดัเลือกไปบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ คณะกรรมการคดัเลือกอาจเสนอผูมี้
อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  พิจารณากาํหนดตามที�เห็นสมควร เช่น ให้ผูมี้คะแนนผลการเรียน
เฉลี�ยตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานที�จะบรรจุเขา้รับราชการก่อน หรือการจดัสรรตาม
ภมิูลาํเนาของผูไ้ดรั้บคดัเลือก เป็นตน้ 

4. เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูไ้ด้รับ
คดัเลือกเขา้รับราชการแลว้ ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งได้ 

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



  
 

     สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณข้ีอ 1(3) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16  ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ให้ผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั!งคณะกรรมการคดัเลือกขึ!นคณะหนึ� ง  
ประกอบดว้ยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ   ผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของตาํแหน่ง และผูแ้ทน ก.พ.  เป็นกรรมการ   ผูท้าํ
หน้าที�เ กี�ยวก ับงานการเจ ้าหน้าที�  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และตั! งกรรมการคนหนึ� งเป็น 
รองประธานกรรมการเพื�อทาํหน้าที�ประธานกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ 

2. ให้ผู ้มีอ ํานาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้มี
รายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ ดงันี!  

(1) ตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนที�จะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั! งแรก 
(3) ลกัษณะงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบติัทั�วไป ลกัษณะตอ้งหา้ม และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

ของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
(5) กาํหนดการและวิธีการรับสมคัร 
(6) เอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัร 
(7) การประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก และกาํหนดวนั เวลา 

สถานที�คดัเลือก 
(8) หลักสูตรและวิ ธีการคัด เ ลือก ที� ครอบคลุมการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะ ที�จาํเป็นของตาํแหน่ง ซึ� งอาจพิจารณากาํหนดวิธีการคดัเลือก
โดยวธีิการสมัภาษณ์ วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติั วิธีอื�นใดวิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ได ้ตามความ
เหมาะสม 

(9)  เกณฑก์ารตดัสิน 
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(10) การประกาศขึ!นบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกตามลาํดบัที�  โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาที�เชื�อมโยงกบัผลการวเิคราะห์งาน และระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที� ก.พ. และส่วนราชการกาํหนด 
 (11) การบรรจุและแต่งตั!ง 

(12)  เงื�อนไข ขอ้ความอื�น ๆ  ที�ผูส้มคัรควรทราบ 
3. จดัใหมี้การเผยแพร่ประกาศรับสมคัรก่อนวนัรับสมคัร โดยตอ้งประกาศรับสมคัร

บนเวบ็ไซต์ของสาํนกังาน ก.พ. เวบ็ไซต์ของส่วนราชการที�รับสมคัร  ปิดประกาศรับสมคัรในที�
เปิดเผย  และประกาศรับสมคัรทางสื�ออื�น ๆ ตามความเหมาะสม 

4. กาํหนดระยะเวลาการรับสมคัร ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 
5. ผูป้ระสงค์จะสมคัรต้องยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

พร้อมหลกัฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับตาํแหน่งที�สมคัร ในอตัราตาํแหน่งละ 
200 บาท 

6. ให้คณะกรรมการคดัเลือกดาํเนินการคดัเลือก ตามหลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก
ที�กําหนดโดยคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตั!งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออก
ขอ้สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�น หรือเจา้หน้าที�เพื�อดาํเนินการในเรื�อง
ต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

7. เ มื�อผูม้ีอาํนาจสั �งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุ 
ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเขา้รับราชการแล ้ว ก็ให้ดาํ เนินการสั �งบรรจุและแต่งตั!งผูน้ั!นให้ดํารง
ตาํแหน่งได้ 

8. กรณีที�มีผูผ้่านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมีตาํแหน่ง
ว่างเพิ�มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั!งผูผ้ ่านการคดัเลือกที�เหลืออยู่ดงักล่าว หรือจะดาํเนินการ
คดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทั!งนี!  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 

------------------------- 
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เลขที�สมคัร............................ 
แบบใบสมคัรคัดเลอืกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
เรียน .........(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการคดัเลือก)..................................................................................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 
สญัชาติ ........................เกิดวนัที� ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ............ปี ............เดือน 
(นบัถึงวนัสมคัร)  เลขประจาํตวัประชาชน.....................................................ออกให ้ณ อาํเภอ ..........................................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที� .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............   เป็นผู ้           

        � ไดรั้บทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล  และสาํเร็จการศึกษาวฒิุ ............................................................. 
ซึ� งไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัใหมี้การศึกษาขึ9น เพื�อเขา้รับราชการใน 
ส่วนราชการนั9นโดยเฉพาะ  โดยไดรั้บวฒิุ ......................................................... ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วนัที� .............. เดือน .............................พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาในวฒิุที� ก.พ. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจุได ้คือวุฒิ ...........................................................
ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� เคยสอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ของกรม/สาํนกังาน ........................................................ ลงวนัที� .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลาํดบัที�ที�จะไดรั้บการ
บรรจุเขา้รับราชการแลว้ แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได ้เนื�องจากอยูใ่นระหวา่งรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
และขณะนี9บญัชีผลการสอบแข่งขนัตาํแหน่งดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื�อบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่ง ............................................. ของกรม/สาํนกังาน .....................................................................
และขอแจง้ขอ้มลูเพื�อประกอบการพิจารณา ดงันี9  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที�เกิด จงัหวดั............................................ภูมิลาํเนา ...........................................ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ..............หมู่ที� ............. 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต .......................... 
จงัหวดั .......................รหสัไปรษณีย ์ ......... e – mail address .................................  โทรศพัท ์....................โทรศพัทมื์อถือ ............. 
อาชีพ   � ลกูจา้ง/พนกังานราชการ    � ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง…………………………………………………. 

� ขา้ราชการประเภทอื�น ตาํแหน่ง ................................................................................ � กาํลงัศึกษาต่อ 
� อื�น ๆ ...............................................................................................................................................................................

สถานที�ทาํงาน กรม/บริษทั .....................................................................กอง/ฝ่าย ............................................................................. 
e – mail address .....................................................................  โทรศพัท ์...................................................................... 

 
 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว  
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สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย          � หยา่ 
 

ชื�อสามี/ภรรยา ......................................................................................สญัชาติ ........................ อาชีพ .............................................   
ชื�อบิดา ................................................................................................. สญัชาติ .........................อาชีพ .............................................   
ชื�อมารดา ............................................................................................. สญัชาติ ......................... อาชีพ ............................................ 
 

2.  ประวตักิารศึกษา (กรอกทุกวฒิุที�ไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุที�ใชส้มคัรคดัเลือกมาพร้อมใบสมคัร) 
 

วุฒิที�ได้รับ สาขาวิชา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา           ระยะเวลา 

ตั0งแต่..........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

3.  ประวตักิารทํางาน/การฝึกงาน 

สถานที�ทํางาน/ฝึกงาน ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงนิเดอืนสุดท้าย    

     ก่อนออก 

ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...........ถึง............ 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวใ้นใบสมคัรนี9ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
                   (ลงชื�อ) ............................................................ ผูส้มคัร 
                                                                                                            (..................................................................) 
                                                                                                        วนัที� ................เดือน.......................... พ.ศ................ 
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แบบหนังสือรับรองประวตักิารรับราชการทหาร 

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

                เขียนที� ....................................................................... 
วนัที� .............. เดือน ............................... พ.ศ. .................. 

 
 ขา้พเจา้   1* ...........................................................................ตาํแหน่ง ................................................................................. 
สงักดั ..........................................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ ..................................................................................... 
ขอรับรองวา่ในระหวา่งที� ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนั.น 
ผูนี้. มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี.  
 2* ........................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

  (ลงชื�อ).............................................................................. 
(............................................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ 1* ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตั.งแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึ.นไป 
2* การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผิดวินยัทหารอยา่งไรหรือไม่ และ 
     ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการ   
     อย่างร้ายแรง  หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํกใ็หแ้จง้ขอ้เทจ็จริง 
     โดยละเอียดทุกครั. งดว้ย 



ที ่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘                ส ำนักงำน ก.พ. 
         ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๑๑  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   กำรอนุมัตคิัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ก ำหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่ำง ๆ โดยก ำหนดข้อ ๑(๖) กรณีอ่ืน
ที่ ก.พ. อนุมัติ มำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ  ควำมแจ้งแล้ว นั้น  

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีที่ส่วนรำชกำรมีต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ 
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ในต ำแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของต ำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมล ำดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเริ่มเรียก
ตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่ำสิบคน  
ให้เรียกตำมจ ำนวนที่เหลือในบัญชีได้ ทั้งนี้  ค ำว่ำ “ต ำแหน่งอ่ืน” ให้หมำยถึง ชื่อต ำแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย 

๒. ให้คณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่จะ 
น ำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยก ำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์ 
กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรอ่ืนหรือเจ้ำหน้ำที่ ให้ด ำเนินกำร 
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 



 

 

๒ 

 
กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น 

ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
๓. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่ง      

มำเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอ่ืนตำม ๒. ดังนี้ 
(๑)  ประสำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมล ำดับ ตำมจ ำนวนที่ ก.พ. ก ำหนด 
 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจ ำนวนตำม ๓(๑)  สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม

เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และก ำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร  ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง 
ที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุหรือได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับ  
กำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  
ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

  ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ 
หลำยวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ตำมล ำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินโดยมีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  เลขประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน  เลขประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ชื่อต ำแหน่งในบัญชีเดิม  
และชื่อ – ชื่อสกุล 

๕. กำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือก ให้ เรียงล ำดับที่จำกผู้ ได้คะแนนมำกไปน้อย  
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตำมล ำดับที่ โดยมีสำระส ำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีนั้นไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จ ำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ท ำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี 
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๓ 

 
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ

ตำมล ำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑)  เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว 
นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมำรำยงำนตัว  
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ทั้งนี้ วันที่ก ำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพ่ือจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้นั้นยังคง 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่มำรำยงำนตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งอ่ืนๆ ในกำรสอบครั้ง
เดียวกันกับต ำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
    เลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
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ที ่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘                ส ำนักงำน ก.พ. 
         ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๑๑  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   กำรอนุมัตคิัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ก ำหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่ำง ๆ โดยก ำหนดข้อ ๑(๖) กรณีอ่ืน
ที่ ก.พ. อนุมัติ มำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ  ควำมแจ้งแล้ว นั้น  

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีที่ส่วนรำชกำรมีต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ 
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ในต ำแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของต ำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมล ำดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเริ่มเรียก
ตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่ำสิบคน  
ให้เรียกตำมจ ำนวนที่เหลือในบัญชีได้ ทั้งนี้  ค ำว่ำ “ต ำแหน่งอ่ืน” ให้หมำยถึง ชื่อต ำแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย 

๒. ให้คณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่จะ 
น ำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยก ำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์ 
กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรอ่ืนหรือเจ้ำหน้ำที่ ให้ด ำเนินกำร 
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 



 

 

๒ 

 
กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น 

ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
๓. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่ง      

มำเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอ่ืนตำม ๒. ดังนี้ 
(๑)  ประสำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมล ำดับ ตำมจ ำนวนที่ ก.พ. ก ำหนด 
 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจ ำนวนตำม ๓(๑)  สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม

เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และก ำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร  ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง 
ที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุหรือได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับ  
กำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  
ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

  ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ 
หลำยวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ตำมล ำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินโดยมีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  เลขประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน  เลขประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ชื่อต ำแหน่งในบัญชีเดิม  
และชื่อ – ชื่อสกุล 

๕. กำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือก ให้ เรียงล ำดับที่จำกผู้ ได้คะแนนมำกไปน้อย  
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตำมล ำดับที่ โดยมีสำระส ำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีนั้นไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จ ำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ท ำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี 
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๓ 

 
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ

ตำมล ำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑)  เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว 
นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมำรำยงำนตัว  
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ทั้งนี้ วันที่ก ำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพ่ือจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้นั้นยังคง 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่มำรำยงำนตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งอ่ืนๆ ในกำรสอบครั้ง
เดียวกันกับต ำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
    เลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
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         ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๓ 

เรื�อง การบรรจุผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญักลบัเขา้รับราชการ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม และจงัหวดั) 

 สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑. แบบขอกลบัเขา้รับราชการและแบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 
      กรณีผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
    ๒.   แบบขอกลบัเขา้รับราชการและแบบหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน 
     กรณีผูไ้ดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ 
    ๓. แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูที้�ออกจากราชการไปที�มิใช่เป็นการออกจาก 

    ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

   ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคสี�  บัญญัติให ้
การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามญัที�ได้ออกจากราชการไป เนื�องจากถูกสั�งให้ออกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ� งให้นับเวลา 
ระหว่างนั;นสําหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือออกจากราชการไปที�มิใช่เป็น 
การออกจากราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการ กลบัเขา้รับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจน 
จะสั� งบรรจุ และแต่งตั; งให้ดํารงตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้ รับเงิ นเดื อนเท่ า ใ ด 
ใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด   

  เพื�ออนุวตัให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั;งขา้ราชการพลเรือนสามญัผูอ้อกจาก
ราชการในกรณีต่าง ๆ กลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และให้ได้รับเงินเดือนไว ้
ดงัต่อไปนี;  
  ๑.   กรณบีรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ 
   ๑.๑   การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ 

    (๑)  ให้บรรจุและแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 
    (๒)  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมสงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม 
หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไว้
สาํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ 
 

ที�  นร  ๑๐๐๖/ว ๑๑ สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 
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        (๓)  ผู ้ขอกลับเข้ารับราชการ จะต้องยื�นคําขอพร้อมหนังสือรับรองประวัติ 
การรับราชการทหารตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ ภายใน ๑๘๐ วนันบัตั;งแต่วนัพน้จากราชการทหาร 
    (๔)  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร 
ตาม (๓) หากเห็นว่าเป็นเอกสารที�ถูกต้อง และผูน้ั;นพน้จากราชการทหารโดยมิได้กระทาํการใด  ๆในระหว่าง 
รับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง โดยผูน้ั;นตอ้ง
มีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับยกเวน้กรณีที�มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  
และไม่ได้ถูกเปลี�ยนแปลงคําสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง เป็นออกจากราชการ 
ตามมาตราอื�น  ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั�งบรรจุผูน้ั;นกลับเข้ารับราชการ 
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั;งใหด้าํรงตาํแหน่งที�สงวนไวต้าม (๒) 
   ๑.๒ การให้ได้รับเงินเดือน  
    (๑)  กรณีผูบ้รรจุกลบัจากรับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๖  เดือนขึ;นไป  
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าเดิมไดไ้ม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บอยู ่
ก่อนออกจากราชการ ถา้ยงัมีเศษของเวลาที�เหลือจาก ๖ เดือนที�ไปรับราชการทหาร เมื�อนาํเศษของเวลาที�เหลือ 
ไปรวมกบัเวลาในการปฏิบติัราชการของครึ� งปีที�แลว้มาก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแลว้ มีเวลา
ปฏิบติัราชการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๔ เดือน ก็ให้ไดรั้บเงินเดือนเพิ�มขึ;นไดอี้กไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคาํนวณจาก
ฐานเงินเดือนที�ไดป้รับเพิ�มขา้งตน้แลว้ 
    (๒)  กรณีผูบ้รรจุกลบัจากรับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๑ ปีขึ;นไป 
สําหรับ ๖ เดือนแรก ให้รับเงินเดือนสูงกวา่เดิมไดไ้ม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บ 
ก่อนออกจากราชการ และในรอบ ๖ เดือนต่อ ๆ ไป ให้รับเงินเดือนเพิ�มได้อีกรอบละไม่เกินร้อยละ ๓ 
โดยคาํนวณจากฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บเพิ�มขึ;นในแต่ละรอบ ถา้ยงัมีเศษของเวลาที�เหลือจาก ๖ เดือน 
ที�ไปรับราชการทหาร เมื�อนาํเศษของเวลาที�เหลือไปรวมกบัเวลาในการปฏิบติัราชการของครึ� งปีที�แล้วมา 
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแลว้ มีเวลาปฏิบติัราชการรวมกนัไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก็ให้ไดรั้บ
เงินเดือนเพิ�มขึ;นไดอี้กไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคาํนวณจากฐานเงินเดือนที�ไดป้รับเพิ�มขา้งตน้แลว้ 
    (๓) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารในช่วงเวลาก่อนวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ใหคิ้ดคาํนวณเงินเดือนที�จะให้ไดรั้บเมื�อบรรจุกลบัเขา้รับราชการ โดยให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ที�ไดรั้บอยูเ่ดิม
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหาร ไม่เกินครึ� งขั;น ทุกรอบ ๖ เดือน ตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน
ตามพระราชบญัญติัเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ที�ใช้บงัคบัอยูใ่นแต่ละช่วงเวลาดงักล่าว 
และตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ด่วนที�สุด ที� นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวนัที� ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ แลว้แต่กรณี 
    (๔)   ในระหวา่งที�ผูน้ั;นออกจากราชการไปรับราชการทหาร ถา้มีการปรับบญัชีเงินเดือน
ขั;นตํ�าขั;นสูงและคณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ที�ไดรั้บอยูเ่ดิมเขา้สู่อตัราในบญัชีที�ไดรั้บการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ปรับให้ผูน้ั;นไดรั้บเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการดงักล่าวก่อน แลว้จึงคาํนวณการใหไ้ดรั้บเงินเดือนตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี 
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      ๒.   กรณบีรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลบัเข้ารับราชการ 

   ๒.๑  การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ  
    (๑)  ให้บรรจุและแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานหรือต่างประเภทที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง 
  (๒) ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมสงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานหรือต่างประเภทที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่งไวส้าํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ ดงันี;  
   (๒.๑)  กรณีเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร  
       ก. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน 
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ มาก่อนก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน   
        ข. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน 
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดบัตน้
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญมาก่อน ก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
        ค.  ถา้หากในวนัที�ผูน้ั;นยื�นคาํขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการ  ส่วนราชการนั;น 
มีตําแหน่งประเภทบริหารระดับเดียวกันกับตําแหน่งที�ผู ้ขอบรรจุกลับเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนออก 
จากราชการว่าง และผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจ 
สั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหารที�ว่างดงักล่าวแทน 
ตาํแหน่งที�สงวนไวก้็ได ้
   (๒.๒)  กรณีเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 
         ก. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน  
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี�ยวชาญไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดํารงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ระดับสูง 
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญมาก่อน ก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
        ข. ให้สงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน  
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษไว ้สําหรับบรรจุผู ้เคยดํารงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 
ระดบัตน้ กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษมาก่อน 
ก็ใหแ้ต่งตั;งไดโ้ดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
 
 



 

๔ 

 

          ค.  ถา้หากในวนัที�ผูน้ั;นยื�นคาํขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการ ส่วนราชการนั;น 
มีตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัเดียวกนักบัตาํแหน่งที�ผูข้อบรรจุกลบัเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนออกจากราชการว่าง 
และผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
อาจสั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทอาํนวยการที�วา่งดงักล่าวแทนตาํแหน่งที�สงวนไวก้็ได ้
     (๒.๓)  กรณีเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป 
ให้สงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
สาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไวส้าํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ 
    (๓)  ต้องบรรจุกลับเข้ารับราชการภายในกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แต่ไม่เกินสี�ปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว 
    (๔)  ผูข้อกลบัเขา้รับราชการจะตอ้งยื�นคาํขอพร้อมหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๒ ก่อนวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 
    (๕)  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมตรวจสอบเอกสารและประวติัการปฏิบติังาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีตาม (๔) หากเห็นว่าเป็นเอกสารที�ถูกต้อง และผูน้ั;นพน้จากการปฏิบติังานดงักล่าว 
โดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างนั;นอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือไดชื้�อว่าเป็นผูป้ระพฤติชั�ว
อย่างร้ายแรง โดยผูน้ั;นตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามหรือไดรั้บยกเวน้กรณีที�มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามมาตรา ๓๖ ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเข้ารับราชการ 
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั;งใหด้าํรงตาํแหน่งที�สงวนไวต้าม (๒) 
   ๒.๒   การให้ได้รับเงินเดือน 
      ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทํานองเดียวกับการบรรจุ 
ผูอ้อกจากราชการไปรับราชการทหารกลบัเขา้รับราชการ แต่ทั;งนี;  ตอ้งไม่สูงกวา่เงินเดือนขั;นสูงของตาํแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดบัที�บรรจุกลบั 
   ๓.   กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปที.มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที.ราชการกลบัเข้ารับราชการ   
   ๓.๑  การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ 

    (๑) ให้บรรจุและแต่งตั; งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิม ระดับไม่สูงกว่าเดิม 
สายงานเดิม หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง 
    (๒)  ผูข้อกลบัเขา้รับราชการจะตอ้งยื�นคาํขอพร้อมประวติัการรับราชการและ
ประวติัการทาํงานทุกแห่ง ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓  
 
 
 
 



 

๕ 

 
    (๓)  ใหส่้วนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวติัการรับราชการ และประวติัการทาํงาน  
และสอบถามไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที�สุด 
มาประกอบการพิจารณา โดยผูน้ั;นตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามหรือได้รับยกเวน้กรณี 
ที�มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา ๓๖ 
    (๔)  ในการพิจารณาการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอาํนวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททั�วไป ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบติังานที�ผา่นมา เหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ของทางราชการ  
    สําหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ 
ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ หรือในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัชาํนาญงาน  
ระดบัอาวุโส และระดบัทกัษะพิเศษ ซึ� งเป็นตาํแหน่งต่างสายงานและไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มตาํแหน่งเดียวกนักบัตาํแหน่ง 
ที�เคยดาํรงอยู่ก่อนออกจากราชการ ให้ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตั;งเป็นผูพ้ิจารณา
สาํหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ และระดบัชาํนาญการพิเศษ 
หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัชาํนาญงาน และระดบัอาวุโส และให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรือคณะกรรมการ 
ที� อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั;งเป็นผูพ้ิจารณาสําหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวฒิุ หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ  
    ส่วนการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือ
ตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน ส่วนราชการนั;นจะตอ้งไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต้ามมาตรา ๕๓ 
หรือบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ตามมาตรา ๕๕ ในตาํแหน่งในสายงานที�จะบรรจุกลบัรอการบรรจุอยู ่ เวน้แต่ 
ผูที้�จะบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นผูที้�ออกจากราชการเพื�อไปดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือตาํแหน่งอื�นที� ก.พ. กาํหนด  หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั;งเป็นสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น หรือลาออกจากราชการเพื�อติดตามคู่สมรสที�ไปปฏิบติัหนา้ที�ราชการ
หรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของขา้ราชการ หรือเป็นผูที้�ออกจากราชการไป
เนื�องจากทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาํแหน่ง ในกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจาํเป็นเป็นพิเศษสมควรที�จะบรรจุผูส้มัครกลับเข้ารับราชการในตาํแหน่ง 
ที�มีบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
   ๓.๒  การให้ได้รับเงินเดือน 
           ให้ผูไ้ดรั้บการบรรจุกลบัไดรั้บเงินเดือนไม่สูงกว่าที�ไดรั้บอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
แต่ทั;งนี; ตอ้งไม่สูงกว่าเงินเดือนขั;นสูงของตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบัที�บรรจุกลบั หากในระหว่างที�ผูน้ั;น 
ออกจากราชการไป ถ้ามีการปรับบญัชีเงินเดือนขั;นตํ�าขั;นสูง และคณะรัฐมนตรีได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการปรับเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนสามญัที�ไดรั้บอยูเ่ดิมเขา้สู่อตัราในบญัชีที�ไดรั้บการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด 
ก็ใหป้รับใหผู้น้ั;นไดรั้บเงินเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวดว้ย 
 

 



 

๖ 

 

  ๔.  กรณีอื
นนอกจากที
กําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี� ให้เสนอ ก.พ. พิจารณา

เป็นราย ๆ ไป 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป  ทั;งนี;  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบดว้ยแลว้ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                      
 

    (นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร) 
        เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สาํนกัตรวจสอบและประเมินผลกาํลงัคน 
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗   
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 

                               สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๑ 
 
                  แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
         
                             เขียนที�.......................................... 
                        วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
เรื�อง    ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน   ................................................. 
  ขา้พเจา้ ......................................เลขประจาํตวัประชาชน........................อยูบ่า้นเลขที�...........
ถนน......................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์....................e –mail …………...…..................
ขอกลบัเขา้รับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีรายละเอียด  ดงันี;  
  (๑) ข้า พ เ จ้า ไ ด้ไ ป รั บ ร า ช ก า ร ท ห า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ว ย ก า ร รั บ ร า ช ก า ร ท ห า ร  
สังกดั......................................................................ตั;งแต่วนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๒)   ขา้พเจา้ไดพ้น้จากราชการทหาร เมื�อวนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๓)   ก่อนไปรับราชการทหาร ข้าพเจ้าดาํรงตาํแหน่ง................................................... 
ตาํแหน่งประเภท......................ระดบั ..................................ส่วน/ศูนย.์..........................................................
กอง/สํานกั................................................................................. กรม .......................................................... 
จงัหวดั...........................กระทรวง.................................................................ไดรั้บเงินเดือน...................บาท 
  (๔)   ขา้พเจา้ขอกลบัเขา้รับราชการ ตั;งแต่วนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๕)  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดย้ื�นหนงัสือรับรองประวติัในการรับราชการทหารของขา้พเจา้
มาดว้ยแลว้ 
             ขอเเสดงความนบัถือ 

 
       ..................................... 
        (...................................) 
 
หมายเหตุ      ๑. ผูข้อกลบัเขา้รับราชการกรณีนี;   จะตอ้งขอกลบัภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วนั  
       นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 
  ๒. กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
   หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
  ๓. การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 



 

๘ 

 
   แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

 
                           เขียนที�............................................. 
                          วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
 

  ขา้พเจา้ ๑ .......................................................ตาํแหน่ง ..................................................... 

สังกดั..............................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ .....................................................ขอรับรองว่า 
ในระหวา่งที� .............................................................รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนั;น 
ผูนี้; มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี;  

            ๒ ........................................................................................................................ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 
                     (ลงชื�อ)  .......................................... 
                               (........................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตั;งแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึ;นไป 
  ๒.  การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผดิวนิยัทหาร 
         อยา่งไรหรือไม่ และไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหวา่ง 
                  รับราชการทหาร อนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�ว 
   อยา่งร้ายแรงหรือไม่  หากเคยกระทาํก็ใหแ้จง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดทุกครั; งดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

  แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูไ้ดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ 

                           เขียนที�......................................... 
                              วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 

เรื�อง  ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน  ................................................. 

  ขา้พเจา้ ....................................เลขประจาํตวัประชาชน......................... อยูบ่า้นเลขที�  ๑........ 
ถนน.................................ตาํบล/แขวง...........................อาํเภอ/เขต.......................จงัหวดั...............................
รหัสไปรษณีย.์............. โทรศพัท์..................... e-mail...........................................ขอกลบัเขา้รับราชการ 
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี� แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดงันี;  
  (๑ )   ข้าพ เจ้าได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการเพื� อไปปฏิบัติงาน
๒...........................................ณ.....................................เป็นเวลา... .. ..ปี ... ... ... เดือน  และได้ออกจากราชการ 

ตามคาํสั�งที� ............... เมื�อวนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
 (๒)   ก่อนไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ข้าพเจ้าดาํรงตาํแหน่ง ........................... 
ตาํแหน่งประเภท...................ระดบั ...................... ส่วน/ศูนย.์........................................................................ 
กอง/สํานกั................................................................. กรม ........................................................................... 
จงัหวดั..............................กระทรวง....................................................... ไดรั้บเงินเดือน...............บาท 

  (๓)   ขา้พเจา้ขอกลบัเขา้รับราชการ ตั;งแต่ ๓........................................................................... 

  (๔) ขา้พเจา้มีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดย้ื�นหนงัสือรับรองประวติัในการทาํงาน โดยมีหัวหนา้งาน 
ที�ไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นผูรั้บรองว่าในขณะที�ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ขา้พเจา้ไม่เคยมีความเสียหายใดๆ มาดว้ยแลว้       
                                     ขอเเสดงความนบัถือ 

       ..................................... 
                                         (...................................) 

หมายเหตุ    ๑. ภูมิลาํเนาที�ติดต่อไดใ้นประเทศไทย 
      ๒. ใหอ้า้งมติคณะรัฐมนตรีดว้ย   
      ๓. การขอกลบัเขา้รับราชการกรณีนี;   จะตอ้งยื�นคาํขอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 
   ก่อนวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใดๆ และขอกลบั 
   ไม่หลงัจากวนัถดัจากวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานดงักล่าว 
 ๔.  กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
          หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
 ๕.  การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๒ 



 

๑๐ 

 
   แบบหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน 

 
                             เขียนที�......................................... 
                                 วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
 
  ขา้พเจา้ ..................................................ตาํแหน่ง....................................................... 
สังกดั.....................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ .................................................ซึ� งไดม้า
ปฏิบติังานตั;งแต่ .................................ถึง.............................เป็นระยะเวลา......................ขอรับรองว่า 
ในระหวา่งที� ........................................ปฏิบติังานในหน่วยงานนี;  มีประวติัการทาํงาน ดงันี;  
  ๑.  ผลการปฏิบติังาน  (ตั;งแต่ ............................ถึง..........................).......................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒.  ความประพฤติ................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
           (ลงชื�อ)   ......................................... 
                                (........................................) 
 
 

หมายเหตุ ๑.  ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือตาํแหน่ง 
    ที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กาํหนดใหบ้งัคบับญัชา 
    ขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที�กาํหนดไวใ้น 
    หนงัสือสาํนกังานก.พ. ที� นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวนัที� ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๒ แลว้แต่กรณี 
               ๒. การรับรองประวติัในการทาํงาน ใหมี้รายละเอียดวา่มีผลการปฏิบติังานที�สาํเร็จ 

   ในเรื�องใดบา้ง และไดพ้น้จากการปฏิบติังานโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหวา่ง 
   การปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง หรือ 
   เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํก็ใหแ้จง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดดว้ย  
 



 

๑๑ 

 
 

เขียนที�.......................................... 
                      วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
เรื�อง  ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน  ................................................. 
  ขา้พเจา้ ...................................เลขประจาํตวัประชาชน...................... วุฒิ................................
อาย.ุ.........ปี สัญชาติ...........ศาสนา..........อยูบ่า้นเลขที� .........ถนน......................ตาํบล/แขวง......................... 
อาํเภอ/เขต.........................จังหวดั.........................รหัสไปรษณีย์............... โทรศัพท์................ 
e-mail …………….……ขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตาํแหน่ง..........................................กรม..........................................
กระทรวง................................................ โดยมีรายละเอียดดงันี;  
  (๑)   ขา้พเจา้มีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
  (๒)   ข้าพเจ้าเริ� มเข้ารับราชการเมื�อวนัที� .. ......... .เดือน.... ......... ..พ.ศ. .. ..ในประเภท 
ขา้ราชการ.....................ตาํแหน่ง..................................ระดบั...................กอง/สํานกั.....................................
กรม..................................... กระทรวง......................................ก่อนออกจากราชการดาํรงตาํแหน่ง
..............................ตาํแหน่งประเภท...............ระดบั....................กอง/สํานกั............................................. 
กรม........................................จงัหวดั.................. กระทรวง..................................ไดรั้บเงินเดือน........... บาท 

ออกจากราชการเพราะ.........................................................................ตั;งแต่วนัที�........เดือน.............พ.ศ. .... ๑ 

  (๓)   ขา้พเจา้ไดย้ื�นเอกสารเพื�อประกอบการพิจารณา  คือ 
    ๓.๑  ประวติัการรับราชการที�ไดเ้คยทาํมาก่อนแลว้ทุกแห่ง โดยมีหนงัสือรับรองของ
ผูบ้งัคบับญัชาเดิม ซึ� งดาํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือตาํแหน่งที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ กาํหนดให้บงัคบับญัชาขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที�กาํหนดไวใ้น
หนังสือสํานักงานก.พ. ที�  นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงว ันที�  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี ว่ามีความประพฤติ 

อยา่งไร และออกจากราชการนั;นไปเพราะเหตุใด ๒
 

    ๓.๒  ประวติัการทาํงานระหว่างอยู่นอกราชการจนถึงวนัยื�นใบสมคัรกลับเข้า 
รับราชการทุกแห่ง โดยมีหนังสือรับรองของผู ้บังคับบัญชาว่ามีความประพฤติอย่างไร ผลของงาน 
ในหนา้ที�เป็นอยา่งไร  และออกจากงานนั;นไปเพราะเหตุใด 

      ขอเเสดงความนบัถือ 
 
                                     ..................................... 
                                      (..................................) 

                       แบบขอกลบัเขา้รับราชการ  
                       กรณีผูที้�ออกจากราชการไปที�มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๓ 



 

๑๒ 

 
หมายเหตุ    ๑. ถา้เคยรับราชการมาแลว้หลายแห่งใหแ้จง้ทุกแห่ง                                             
 ๒.  ถา้ผูอ้อกจากราชการไปแลว้สมคัรกลบัเขา้รับราชการในส่วนราชการเดิมไม่ตอ้งมี  
     หนงัสือรับรองของส่วนราชการเดิมนั;น       
 ๓.  กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
     หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
 ๔.  การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

 



                         
    
    
 
        ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพ่ือส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

 บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพ่ือให้กระบวนการ
สรรหาเป็นไปในเชิงรุก โดยคํานึงถึงการให้โอกาสแก่ผู้ ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการรณรงค์ให้คนเก่งและคนดีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสสมัครสอบ 
แข่งขัน รวมท้ังเพ่ือให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพ่ือให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ 
 

 ๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้ึนใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาเชิงรุก โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย  
หาจุดท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพ่ือจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนดังกล่าว 
 
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
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 ๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพ่ือให้บุคคล
ท่ัวไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าท่ีประเมินผลการสรรหาในภาพรวม 
 ๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ท่ีออกให้ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ 
  ๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในระดับ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว่าได้ 

๖. การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือท่ีอ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเง่ือนไขท่ีมีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล 
หรือจนกว่าจะมีการข้ึนบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือนี้   

๘. กรณีใดท่ีไม่อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน     
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันนี้ การดําเนินการในกรณีนั้น         
ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

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



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
-------------------------------- 

๑. การสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้วิธีสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป และสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

๒. การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๒.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีกําหนด
ในครั้งท่ีเปิดสอบนั้น  หรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่ากําลังจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีกําหนดก็ได้ 
 ๒.๒ ผู้ใดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  

 ๒.๓ ผู้สมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาท่ีกําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖     
 ๒.๔ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอ่ืน
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้  
  ๒.๔.๑ วิชาความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  
  (๑) วิชาความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือ
วัดความสามารถ 
   (ก) ด้านการคิดคํานวณ  โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ  การแก้ 
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ  
  (ข) ด้านเหตุผล  โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  
รูปภาพ  สถานการณ์  หรือแบบจําลองต่าง ๆ 
  (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 
 
 
     

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
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  (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ  หรือ
ข้อความ  รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 
  (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
  ๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น   
  ๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ 
และตรวจคําตอบ  ผู้สอบวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  
   ผู้เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   
ท่ียังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ 
TU GET  ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 
  ๒.๖ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตรา 
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
 ในระหว่างท่ีสํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. 
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ท่ีเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย  เป็นประธาน  และกรรมการอ่ืน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง  และให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน 
ก.พ.  ซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  เป็นเลขานุการ  
 ๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ จัดทําประกาศ  
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  
 ๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอบ  
  (๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑   ๒.๒ และ ๒.๓ 

(๓) คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอ่ืน 
(ถ้ามี) 
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(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ     

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 
(๕) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
(๖) หลักสูตร  วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน   
(๗) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ  

 ๒.๑๐ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ  
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ 
และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น  เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการรับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิด 
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย   
 ๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  

๒.๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ 
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่   

 เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้  ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
ในการสอบใหม่นั้น 

 ๒.๑๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม 
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามระดับการศึกษาท่ีจัดสอบ
ให้แก่ผู้สอบผ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในการสอบแข่งขันและการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 
ตามหลักเกณฑ์นี้   
 ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดําเนินการสอบ     
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุแต่งต้ังบุคคลในตําแหน่งว่างท่ี ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้  ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้   
  ๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป และจัดสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน  โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วย  
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  ๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น  
  ๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔  

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร  ข้อสอบ  วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕  ให้ผู้ท่ีได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓  ท่ีตรงกับระดับการศึกษาท่ีส่วนราชการนั้นจัดสอบ ได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนี้อีก  ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปให้แก่ผู้สอบผ่าน   

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ 
และเกณฑ์การตัดสินท่ีจัดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด  
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น  ในการสอบครั้งนั้น  ในส่วนราชการ  
นั้นเท่านั้น  ท้ังนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเง่ือนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ท่ี 
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓  ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในการสอบ
ครั้งนี้   
 ๔. การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  ให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข รายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุในท้องท่ีใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้ 
  ๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันข้ึนคณะหนึ่ง 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นประธาน  กรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนสามัญ   
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
เป็นกรรมการ  โดยมีผู้แทน ก.พ. ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ  และให้
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับงานการเจ้าหน้าท่ี  เป็นเลขานุการ   
 ๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ  กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ  จัดทําประกาศรับสมัครสอบ  วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ  
และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้  



                            ๕ 
   
 ๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ชื่อตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
 (๒)  จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (๓)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 

 (๔)  คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
 (๕)  กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 

(๖)  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
 (๗)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การประกาศบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้  และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 (๘)  เง่ือนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ  
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น  
 (๙)  กําหนดวัน เวลาท่ีผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ  ท้ังนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันท่ีส่วนราชการข้ึนบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ 
 ๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้ 
ณ ท่ีทําการของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ    
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการของ
ส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย 
 ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  
 ๔.๗  การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย 



๖ 
 

๔.๘ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง    
  ๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง   
ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง  
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 ๔.๑๐ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท  
 ในกรณีท่ีส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในคราวเดียวกับ  
การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้ เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง               
ให้ผู้สมัครสอบท่ีไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
 ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
  ๔.๑๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นท้ังหมด  หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ 
หรือไม่    

หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่  
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่ 
 ๔.๑๒ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว  
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ  โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 (๒) บัญชีกรอกคะแนน  
 (๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  

 



๗ 
 

๔.๑๓ ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น 
แต่มีเหตุผลความจําเป็นท่ีไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง  ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขตาม ๔. โดยอนุโลม  เพ่ือให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้     

๕. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีดังกล่าว  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๕.๑ ให้ ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ ท่ีสอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาท่ีกําหนดแล้ว 
  ๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย  ในกรณีท่ี  
มีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีดีกว่า  แต่ถ้าคะแนน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก  

๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีทําการ
ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ซ่ึงต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบ 
แข่งขันได้ 
  (๒) ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ     
  (๓) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ  
  ๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ  แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับท่ีได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ๕.๖ เม่ือได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
 ๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิท่ีจะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น    
 



๘ 
 
 ๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาท่ีส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
 การแจ้งกําหนดเวลาให้มารายงานตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันท่ีส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันท่ีส่ง 
 ในกรณีท่ีผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลท่ีทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ  จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้  

 ๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ท่ีส่วนราชการกําหนดได้  เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี                                                                 
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้  ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดท่ีเป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการท่ีร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีร้องขอนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะได้ดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังครบตาม
จํานวนท่ีส่วนราชการร้องขอนั้น 
  ในกรณีท่ีได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม 
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน   
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังก็ได้ 

๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ท่ีสอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑  แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งเดียวกัน ให้ผู้นั้นสามารถ      
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง  โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด  ท้ังนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่าน  ให้เลขาธิการ ก.พ. ดําเนินการตาม 
๒.๑๓ ต่อไป  
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด   
 

 



๙ 
 
 ผู้ท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ  ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม 
 ค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้อัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบ    
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
  
  

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



ตารางแนบท้าย 
 
 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ TU  GET   

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 
   TOEFL    (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TOEIC     (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
   IELTS      (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 
   CU TEP   (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TU  GET  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)  ๕๐๐ 

 
 ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไม่หมดอายุการรับรอง   
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 

 
 

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



                         
    
    
 
        ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพ่ือส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

 บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพ่ือให้กระบวนการ
สรรหาเป็นไปในเชิงรุก โดยคํานึงถึงการให้โอกาสแก่ผู้ ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการรณรงค์ให้คนเก่งและคนดีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสสมัครสอบ 
แข่งขัน รวมท้ังเพ่ือให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพ่ือให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ 
 

 ๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้ึนใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาเชิงรุก โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย  
หาจุดท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพ่ือจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนดังกล่าว 
 
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 



๒ 
 
 ๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพ่ือให้บุคคล
ท่ัวไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าท่ีประเมินผลการสรรหาในภาพรวม 
 ๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ท่ีออกให้ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ 
  ๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในระดับ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว่าได้ 

๖. การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือท่ีอ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเง่ือนไขท่ีมีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล 
หรือจนกว่าจะมีการข้ึนบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือนี้   

๘. กรณีใดท่ีไม่อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน     
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันนี้ การดําเนินการในกรณีนั้น         
ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

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



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
-------------------------------- 

๑. การสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้วิธีสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป และสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

๒. การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๒.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีกําหนด
ในครั้งท่ีเปิดสอบนั้น  หรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่ากําลังจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีกําหนดก็ได้ 
 ๒.๒ ผู้ใดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  

 ๒.๓ ผู้สมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาท่ีกําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖     
 ๒.๔ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอ่ืน
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้  
  ๒.๔.๑ วิชาความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  
  (๑) วิชาความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือ
วัดความสามารถ 
   (ก) ด้านการคิดคํานวณ  โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ  การแก้ 
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ  
  (ข) ด้านเหตุผล  โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  
รูปภาพ  สถานการณ์  หรือแบบจําลองต่าง ๆ 
  (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 
 
 
     

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 



๒ 
 
  (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ  หรือ
ข้อความ  รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 
  (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
  ๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น   
  ๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ 
และตรวจคําตอบ  ผู้สอบวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  
   ผู้เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   
ท่ียังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ 
TU GET  ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 
  ๒.๖ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตรา 
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
 ในระหว่างท่ีสํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. 
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ท่ีเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย  เป็นประธาน  และกรรมการอ่ืน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง  และให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน 
ก.พ.  ซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  เป็นเลขานุการ  
 ๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ จัดทําประกาศ  
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  
 ๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอบ  
  (๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑   ๒.๒ และ ๒.๓ 

(๓) คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอ่ืน 
(ถ้ามี) 



    ๓ 
 
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ     

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 
(๕) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
(๖) หลักสูตร  วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน   
(๗) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ  

 ๒.๑๐ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ  
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ 
และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น  เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการรับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิด 
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย   
 ๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  

๒.๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ 
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่   

 เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้  ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
ในการสอบใหม่นั้น 

 ๒.๑๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม 
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามระดับการศึกษาท่ีจัดสอบ
ให้แก่ผู้สอบผ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในการสอบแข่งขันและการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 
ตามหลักเกณฑ์นี้   
 ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดําเนินการสอบ     
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุแต่งต้ังบุคคลในตําแหน่งว่างท่ี ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้  ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้   
  ๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป และจัดสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน  โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วย  
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  ๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น  
  ๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔  

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร  ข้อสอบ  วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕  ให้ผู้ท่ีได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓  ท่ีตรงกับระดับการศึกษาท่ีส่วนราชการนั้นจัดสอบ ได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนี้อีก  ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปให้แก่ผู้สอบผ่าน   

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ 
และเกณฑ์การตัดสินท่ีจัดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด  
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น  ในการสอบครั้งนั้น  ในส่วนราชการ  
นั้นเท่านั้น  ท้ังนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเง่ือนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ท่ี 
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓  ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในการสอบ
ครั้งนี้   
 ๔. การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  ให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข รายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุในท้องท่ีใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้ 
  ๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันข้ึนคณะหนึ่ง 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นประธาน  กรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนสามัญ   
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
เป็นกรรมการ  โดยมีผู้แทน ก.พ. ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ  และให้
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับงานการเจ้าหน้าท่ี  เป็นเลขานุการ   
 ๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ  กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ  จัดทําประกาศรับสมัครสอบ  วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ  
และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้  



                            ๕ 
   
 ๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ชื่อตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
 (๒)  จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (๓)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 

 (๔)  คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
 (๕)  กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 

(๖)  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
 (๗)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การประกาศบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้  และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 (๘)  เง่ือนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ  
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น  
 (๙)  กําหนดวัน เวลาท่ีผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ  ท้ังนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันท่ีส่วนราชการข้ึนบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ 
 ๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้ 
ณ ท่ีทําการของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ    
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการของ
ส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย 
 ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  
 ๔.๗  การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย 



๖ 
 

๔.๘ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง    
  ๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง   
ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง  
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 ๔.๑๐ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท  
 ในกรณีท่ีส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในคราวเดียวกับ  
การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้ เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง               
ให้ผู้สมัครสอบท่ีไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
 ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
  ๔.๑๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นท้ังหมด  หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ 
หรือไม่    

หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่  
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่ 
 ๔.๑๒ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว  
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ  โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 (๒) บัญชีกรอกคะแนน  
 (๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
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๔.๑๓ ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น 
แต่มีเหตุผลความจําเป็นท่ีไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง  ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขตาม ๔. โดยอนุโลม  เพ่ือให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้     

๕. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีดังกล่าว  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๕.๑ ให้ ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ ท่ีสอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาท่ีกําหนดแล้ว 
  ๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย  ในกรณีท่ี  
มีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีดีกว่า  แต่ถ้าคะแนน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก  

๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีทําการ
ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ซ่ึงต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบ 
แข่งขันได้ 
  (๒) ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ     
  (๓) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ  
  ๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ  แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับท่ีได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ๕.๖ เม่ือได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
 ๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิท่ีจะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น    
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 ๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาท่ีส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
 การแจ้งกําหนดเวลาให้มารายงานตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันท่ีส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันท่ีส่ง 
 ในกรณีท่ีผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลท่ีทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ  จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้  

 ๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ท่ีส่วนราชการกําหนดได้  เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี                                                                 
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้  ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดท่ีเป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการท่ีร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีร้องขอนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะได้ดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังครบตาม
จํานวนท่ีส่วนราชการร้องขอนั้น 
  ในกรณีท่ีได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม 
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน   
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังก็ได้ 

๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ท่ีสอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑  แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งเดียวกัน ให้ผู้นั้นสามารถ      
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง  โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด  ท้ังนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่าน  ให้เลขาธิการ ก.พ. ดําเนินการตาม 
๒.๑๓ ต่อไป  
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด   
 

 



๙ 
 
 ผู้ท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ  ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม 
 ค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้อัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบ    
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
  
  

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



ตารางแนบท้าย 
 
 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ TU  GET   

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 
   TOEFL    (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TOEIC     (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
   IELTS      (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 
   CU TEP   (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TU  GET  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)  ๕๐๐ 

 
 ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไม่หมดอายุการรับรอง   
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 

 
 

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









 
 

แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน 
ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า (จากระดับ ๑ ขึ้นระดับ ๒ และจากระดับ ๒ ขึ้นระดับ ๓) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจ าตัวบุคลากร................................. 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี.....................................  
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
 ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................              
 อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท    

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี............            
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
    ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติส่วนตัว   
    เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน 
    เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................             
    อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ป.ี..................เดือน   

5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)                                                           
     

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบัน 
       
        

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   

ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต หน่วยงานที่ออก ว.ด.ป. ที่ออก วันหมดอายุ 

    

    

     

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและค าสั่งที่ถูกลงโทษ) 

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

 
 
 
 
 

 

แบบประเมิน ลปจ. ๑ 



- ๒ - 
 

ตอนที่ ๒  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของต าแหน่ง 
๑)............................................................................................................................. ................................ 

   ๒)............................................................................................................................. ................................ 
๓)......................................................................................................................... ................................... 
๔)................................................................................................. ........................................................... 
๕)......................................................................................................................... ................................... 

๒. งานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑)............................................................................................................................. ............................... 
๒)............................................................................................................................. .............................. 

    ๓).............................................................................................. ............................................................. 
๔)............................................................................................................................. .............................. 
๕)......................................................................................................................... ................................... 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................ 
 วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

ตอนที่ ๓  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)  
 

คุณลักษณะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิาน  (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยค านงึถึงความส าเร็จ
ในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของงาน  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหนา้ที่ งานที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ)      

20  

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย
โดยเต็มใจ  มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

20  

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
การคาดการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายและวิธปีฏิบัติงานให้
เหมาะสม  การปรับปรุงงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม  มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายของหน่วยงานและองค์กร) 

20  

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา 
การลาหยุดงาน  การขาดงาน และความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเปน็ผลท าให้งานลุล่วงไปดว้ยดี) 

20  

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลกูจ้างประจ า 
(พิจารณาจากการปฏบิัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตัิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านยิมของหน่วยงาน)   

20  

รวม 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

ตอนที่ ๔  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)      

         (   )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

  (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................       
............................................................................. ..................................................................... 

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

 
                                             (ลงชื่อผู้ประเมิน) ................................................... 

                                                                                (.................................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง) .................................................. 
                                                                          (วันที่) .........../...................../............     
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ     

        (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
        (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 
              (ระบุเหตุผล.................................................................................................................. ............... 
               .......................................................................................... ........................................................ 
               ................................................................................................................... ............................... 
         
                                                          

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

                                                                                (.................................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง) .................................................. 
                                                                          (วันที่) .........../...................../............     
 

 



 
 

แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน 
ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า (จากระดับ ๓ ขึ้นระดับ ๔) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจ าตัวบุคลากร................................. 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี.....................................  
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
 ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................              
 อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท    

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ต าแหน่งเลขท่ี............            
    สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... ............................. 
    ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติส่วนตัว  
    เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน 
    เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................             
    อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ป.ี..................เดือน   

5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)                                
     

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบัน 
       
        

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   

ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต หน่วยงานที่ออก ว.ด.ป. ที่ออก วันหมดอายุ 

    

    

     

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและค าสั่งที่ถูกลงโทษ) 

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

แบบประเมิน ลปจ. ๒ 
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ตอนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของต าแหน่ง 
๑)............................................................................................................................................................. 

   ๒)............................................................................................................................................................. 
๓)............................................................................................................................................................ 
๔)............................................................................................................................................................ 
๕)............................................................................................................................................................ 

๒. งานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑)............................................................................................................................................................ 
๒)........................................................................................................................................................... 

    ๓)........................................................................................................................................................... 
๔)........................................................................................................................................................... 
๕)............................................................................................................................................................ 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............. 
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ตอนที่ ๓  การรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่หลักของต าแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

 
1. ผลงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่นซึ่งเป็นงานในหน้าที่หลักหรืองานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ ชิ้นงาน) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลงานที่โดดเด่นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑) 
          ๒.๑................................................................................................................................................................. 
          ๒.๒................................................................................................................................................................. 
          ๒.๓................................................................................................................................................................. 
3. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่โดดเด่นตามข้อ ๑) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
๔.ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (ให้ระบุถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในข้อ ๑ และแนวทางแก้ไข)  
        ๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................... 
        ๔.๒ แนวทางแก้ไข........................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................................. 
                  
                                      ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

          ต าแหน่ง.........................................................  
                                          วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

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

          ต าแหน่ง.........................................................  
                                          วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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ตอนที่ ๔  การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)  
 

คุณลักษณะของบุคคล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1.  ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิาน  (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยค านงึถึงความส าเร็จ
ในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของงาน  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหนา้ที่ งานที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ)      

20  

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย
โดยเต็มใจ  มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

20  

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม 
การคาดการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายและวิธปีฏิบัติงานให้
เหมาะสม  การปรับปรุงงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม  มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายของหน่วยงานและองค์กร) 

20  

๔.  สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา 
การลาหยุดงาน  การขาดงาน และความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเปน็ผลท าให้งานลุล่วงไปดว้ยดี) 

20  

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลกูจ้างประจ า 
(พิจารณาจากการปฏบิัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตัิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านยิมของหน่วยงาน)   

20  

รวม 100  
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ตอนที่ ๕  สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)      

         (   )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

  (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................       
............................................................................. ..................................................................... 

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

 
                                             (ลงชื่อผู้ประเมิน) ................................................... 

                                                                                (.................................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง) .................................................. 
                                                                          (วันที่) .........../...................../............     
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ     

        (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
        (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 

  (ระบุเหตุผล).............................................................................................................................       
............................................................................. .................................................................... 

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

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

                                                                                (.................................................) 
                                                                    (ต าแหน่ง) .................................................. 
                                                                          (วันที่) .........../...................../............     
 

 



แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด  
(หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร 0710/ว 10 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2525) 

 

1. หลักทั่วไป 
(1) ให้ท ำกำรสอบพิมพ์ดีดเพ่ือทดสอบอัตรำควำมเร็ว โดยให้พิมพ์ตำมแบบท่ีก ำหนดเป็นข้อสอบ 
(2) ก่อนลงมือสอบให้ผู้สอบลองพิมพ์ไม่เกิน 5 นำที ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรซ้อมมือให้คุ้นกับเครื่องพิมพ์ดีดและ

เป็นกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเครื่องพิมพ์ดีดด้วย ถ้ำเครื่องพิมพ์ดีดขัดข้องขณะที่พิมพ์สอบซึ ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้เข้ำสอบ ให้คณะกรรมกำรสอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 

(3) กระดำษสอบพิมพ์ดีดต้องใช้แต่กระดำษที่คณะกรรมกำรสอบจัดให้เท่ำนั้น และให้ใช้พิมพ์เพียงด้ำนเดียว 
2. หลักในการตรวจกระดาษสอบพิมพ์ดีด 

(1) ตัวอักษร วรรคตอน เครื่องหมำยต่ำงๆ ที่พิมพ์ผิดเพ้ืยนจำกข้อสอบ ให้นับเป็นผิดทุกดีดไป ถ้ำข้อสอบพิมพ์
ผิดจะพิมพ์ไปตำมข้อสอบหรือจะแก้เสียใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ แต่ในกรณีท่ีแก้นั้น หำกปรำกฏว่ำแก้ผิดก็ต้องนับเป็นผิด 

(2) อักษรทกุตัวต้องปรำกฏให้เห็นชัดเต็มตัว และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอักษรอ่ืนปรำกฏรวมอยู่ด้วย 
มิฉะนั้นให้นับเป็นผิดทุกดีดไป อักษรที่พิมพ์ติดลำงๆ ถ้ำพอมองเห็นและอ่ำนออกได้ไม่ถือเป็นผิด แต่ถ้ำเลือน
มำกไปจนดูไม่ออกให้นับเป็นผิดทุกดีด 

(3) ตัวอักษรใดที่พิมพ์ช่องไฟผิดเพ้ียนไปจำกปกติ กล่ำวคือ พิมพ์ชิดหรือห่ำงเกินไปให้ถือเป็นผิดทุกดีดไป 
(4) ในกรณีที่ปัดแคร่ไม่ขึ้น เป็นเหตุให้พิมพ์ทับข้อควำมเดิม ถ้ำย้อนกลับมำพิมพ์ข้อควำมที่พิมพ์ทับกันนั้น

เสียใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดส ำหรับภำษำไทย 5 ดีดส ำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำไม่ย้อนกลับมำพิมพ์
ข้อควำมตอนนั้นใหม่ให้นับเป็นผิดทุกดีดที่พิมพ์ทับกันนั้น 

(5) ถ้ำพิมพ์สูงหรือต่ ำเกินไปจนสุดหน้ำกระดำษ เป็นเหตุให้ตัวอักษรถูกตัดออกไปบำงส่วน แต่ย้อนกลับมำ
พิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดส ำหรับภำษำไทย 5 ดีดส ำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำมิได้
กลับมำพิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดทุกๆ ดีดส ำหรับตัวอักษรที่ถูกตัดออกไปบำงส่วนนั้น 

(6) กำรพิมพ์ตก เกิน ขีดฆ่ำ หรือแก้ตัวอักษร ให้นับเป็นผิดทุกดีด ในกำรนับว่ำผิดให้ถือล ำดับกำรดีด 
(กำรพิมพ์) เป็นหลัก 

(7) กำรแก้ตัวอักษรด้วยวิธีพิมพ์ทับหรือซ้อนกันให้นับเป็นผิด 
3. หลักการนับค าและดีด 

(1) กำรนับค ำภำษำไทยให้นับกำรดีด 4 ครั้งเป็น 1 ค ำ ภำษำต่ำงประเทศให้นับกำรดีด 5 ครั้ง เป็น 1 ค ำ 
(2) ให้หักค ำที่พิมพ์ได้ออก 10 ค ำ ส ำหรับชดใช้แทนค ำผิดทุก 1 ค ำ 
(3) กำรนับจ ำนวนดีดและวิธีคิดค ำเป็นนำทีละ มีหลักกำรดังนี้ 

ก. ภาษาไทย 
ให้นับจำกแบบที่ก ำหนดเป็นข้อสอบ โดยนับตัวอักษร วรรณยุกต์ เครื่องหมำย ตลอดจนวรรคตอน ให้นับ

ทั้งหมด นับได้เท่ำไรเป็นจ ำนวนดีดทั้งหมด แล้วหำรด้วย 4 ผลที่ได้เป็นจ ำนวนค ำที่พิมพ์ได้ (คิด 4 ดีดต่อ 
1 ค ำ) เมื่อได้จ ำนวนค ำแล้วให้หำจ ำนวนค ำผิด ได้เท่ำไรให้เอำ 10 คูณ แล้วน ำไปลบออกจำกจ ำนวนค ำที่พิมพ์ได้ 
ได้ผลลัพธ์เท่ำไรให้เอำเวลำที่พิมพ์ทั้งหมดไปหำรจะได้ควำมเร็วเป็นจ ำนวนค ำต่อนำที 

ข. ภาษาต่างประเทศ 
ให้นับอย่ำงเดียวกับภำษำไทย แต่กำรคิดจ ำนวนค ำให้เอำ 5 หำร  (คิด 5 ดีดต่อ 1 ค ำ) นอกนั้นใช้

วิธีกำรแบบเดียวกับภำษำไทย 
 

เอกสำรแนบท้ำย 2 



- 2 - 
 
ตัวอย่างวิธีคิดค าเป็นนาทีละส าหรับ “ภาษาไทย” 
จ ำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด  2,400  ดีด 
คิดเป็นจ ำนวนค ำได้   2,400  ÷  4    =    600 ค ำ 
ผิด 10 ค ำ คูณกับ 10    =    100 เอำไปลบออกจำกจ ำนวนค ำที่พิมพ์ได้ 
คงพิมพ์ได้   600 – 100    =    500 ค ำ 
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร 
คงพิมพ์ได้นำทีละ    =    500   ÷   10     =    50 ค ำ 
 
ตัวอย่างวิธีคิดค าเป็นนาทีละส าหรับ “ภาษาต่างประเทศ” 
จ ำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด   2,700  ดีด 
คิดเป็นจ ำนวนค ำได้   2,700  ÷   5     =   540 ค ำ 
ผิด 4 ค ำ คูณกับ  10     =   40 เอำไปลบออกจำกจ ำนวนที่พิมพ์ได้ 
คงพิมพ์ได้    540  - 40   =   500 ค ำ 
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร 
คงพิมพ์ได้นำทีละ    =   500  ÷   10     =    50 ค ำ 
 



                                                                                                            
 

แบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าของกรมศุลกากร 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ผู้เข้ารับการปรับระดับชั้นงาน)................................................................................................ 

2. ต าแหน่ง......................................................................................................ระดับ............................................. 

เลขที่ต าแหน่ง.........................................................................อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................... 

สังกัด.................................................................................................................................................................. 

สังกัดท่ีปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................. 

3. ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเม่ือ..................................................................................................... ............................ 

4. ขอเข้ารับการปรับระดับช้ันงานในต าแหน่ง.........................................................ระดับ................................... 

เลขที่ต าแหน่ง............................สังกัด...............................................................................................................   

5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงาน..................ปี..................เดือน.............วัน 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ขอรับการปรับระดับชั้นงาน 
      (............................................) 

 ต าแหน่ง.......................................... 
  วันที.่......................................... 

 

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน 

           ลงช่ือ............................................... 
                  (.............................................) 
        ต าแหน่ง.............................................. 
            วันที.่........./...................../............. 

หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม/ด่าน 

           ลงช่ือ............................................... 
                  (.............................................) 
        ต าแหน่ง.............................................. 
            วันที.่........./...................../............. 
 

 

เลขประจ าตัวบุคลากร...................... 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            11   ธนัวาคม  2551 

เรื�อง การคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 1  ลงวนัที�  12  มีนาคม  2536  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(1) และ 1(2)  
   2.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ตามกรณีที� 1(3) 
  3.  แบบใบสมคัรคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
  4.  แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

  ดว้ยมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 บญัญติัว่า 
ในกรณีที�มีเหตุพิเศษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคดัเลือกเพื�อบรรจุ
บุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่ง โดยไม่ตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัตามมาตรา 53  
ก็ได ้ ทั>งนี>  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้กําหนดเหตุ พิเศษ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการให้ 
ส่วนราชการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั> งให้ดาํรงตาํแหน่งได้โดยไม่ต้อง
สอบแข่งขนั ดงัต่อไปนี>  

1.  กรณีเหตุพิเศษซึ� งส่วนราชการอาจคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้มีดงันี>  

(1) กรณีเป็นผูไ้ดรั้บทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื�อศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ 

ที� นร 1004.1/ว 16 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัให้มี
การศึกษาขึ>นเพื�อเขา้รับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั>นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาในวุฒิที� ก.พ. จะกาํหนด 
(4) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดซึ้� งไม่สามารถมารับการบรรจุไดเ้มื�อถึงลาํดบัที�ที�

สอบได ้เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเมื�อบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�ผูน้ั>นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้ซึ� งถูกยกเลิกการขึ>นบัญชีผูส้อบแข่งขนัได้โดย
ไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุแลว้ แต่มีเหตุที�ไม่อาจเขา้ปฏิบติัหน้าที�ราชการในตาํแหน่งที�
สอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 

(6) กรณีอื�นที� ก.พ. อนุมติั 
2. สาํหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั>งให้

ดาํรงตาํแหน่งนั>น  ใหด้าํเนินการ  ดงันี>  
(1) กรณีตามขอ้ 1 (1) และ ขอ้ 1(2) ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
(2) กรณีตามขอ้ 1(3)ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดไวใ้น

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
(3) กรณีตามขอ้ 1(4) ให้ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุตามกรณีนี>  ยื�นใบสมคัร

ตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 และหนังสือรับรองประวตัิการรับราชการทหารตาม
แบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 พร้อมด้วยสาํเนาหลกัฐานการศึกษาและสาํเนาหลกัฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร 
  เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ผูน้ั>นพน้จากราชการ
ทหาร โดยไม่มีความเสียหาย  และมารายงานตวัเพื�อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลา 
180 วนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํรงตาํแหน่งที� 
ผูน้ั>นเคยสอบแข่งขนัไดที้�มีว่างอยู่ได ้

(4) กรณีตามขอ้ 1(5)  ให้ผูป้ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี> ยื�นหนงัสือ 
แสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รับราชการและเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการภายใน 15 วนันบัแต่กาํหนด 
เวลาที�ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง 
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 เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูน้ั>นเขา้รับ
ราชการแลว้    ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั>งใหด้าํรงตาํแหน่งที�ผูน้ั>นไดม้ารายงานตวัเพื�อขอรับ
การบรรจุไวแ้ลว้  ที�มีวา่งอยูไ่ด ้
  3.  การใดที�ไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามมติ ก.พ. ตามหนงัสือที�อา้งถึงเสร็จไปแลว้
ก่อนวนัมีหนังสือฉบับนี> ให้เป็นอันใช้ได้ และกรณีที�ได้ดําเนินการไปแล้ว แต่ยงัไม่เสร็จก็ให้
ดาํเนินการตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จ  กรณีที�ส่วนราชการไดด้าํเนินการคดัเลือกและ
ขึ>นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็ยงัสามารถนําบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพื�อ
ดาํเนินการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไดจ้นกว่าจะครบกาํหนดเวลาที�ประกาศไว ้แต่ไม่
สามารถดาํเนินการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามหนงัสือที�อา้งถึงอีก 

กรณีที�มีการดาํเนินการคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งใดตาม
หนงัสือที�อา้งถึงไปแลว้ก่อนวนัที�หนงัสือฉบบันี> ใช้บงัคบั หากจะตอ้งดาํเนินการบรรจุแต่งตั>งหลงั
วนัที�หนงัสือนี> ใชบ้งัคบัและ ก.พ. จดัตาํแหน่งนั>นให้เป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ก็
ให้ถือว่าเป็นบญัชีผูไ้ดร้ับคดัเลือกในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบันั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตาํแหน่งดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั>งนี>  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทราบดว้ยแลว้ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
      

                  (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                      เลขาธิการ ก.พ. 
 
ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร 0 2547 1941-48 
โทรสาร 0 2547 1954 



     

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้อ 1(2) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3  
พร้อมหลกัฐานการศึกษา 

2. ใหผู้มี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั1งคณะกรรมการคดัเลือกขึ1นคณะหนึ�ง โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี1  

(1) กรณีตามขอ้ 1 (1)  ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผู ้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู ้แทนหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งที� เป็นตําแหน่งประเภท
อาํนวยการ เป็นกรรมการ ผูท้าํหน้าที�เกี�ยวกบังานการเจ้าหน้าที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (2) กรณีตามข้อ 1 (2)  ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน  ผูแ้ทนหน่วยงานเจา้ของตาํแหน่งที�เป็นตาํแหน่ง
ประเ ภท อํา นวยการหรือ   ผู ไ้ด ้ร ับมอบ หมา ย  เ ป็นกรรมการ  ผู้ท ําหน้าที� เ กี� ยวกับงาน 
การเจา้หนา้ที� เป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริยธรรม และเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งตามที�คณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด  นอกจากนี1  
อาจใชว้ิธีสมัภาษณ์เพิ�มเติมอีกก็ได ้และในการจดัสรรผูไ้ดรั้บคดัเลือกไปบรรจุเขา้รับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ คณะกรรมการคดัเลือกอาจเสนอผูมี้
อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  พิจารณากาํหนดตามที�เห็นสมควร เช่น ให้ผูมี้คะแนนผลการเรียน
เฉลี�ยตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานที�จะบรรจุเขา้รับราชการก่อน หรือการจดัสรรตาม
ภมิูลาํเนาของผูไ้ดรั้บคดัเลือก เป็นตน้ 

4. เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุผูไ้ด้รับ
คดัเลือกเขา้รับราชการแลว้ ก็ให้ดาํเนินการสั�งบรรจุและแต่งตั1งให้ดาํรงตาํแหน่งได้ 

------------------------- 
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หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณข้ีอ 1(3) 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 16  ลงวนัที�  11 ธันวาคม  2551) 

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

1. ให้ผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57  ตั!งคณะกรรมการคดัเลือกขึ!นคณะหนึ� ง  
ประกอบดว้ยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ   ผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของตาํแหน่ง และผูแ้ทน ก.พ.  เป็นกรรมการ   ผูท้าํ
หน้าที�เ กี�ยวก ับงานการเจ ้าหน้าที�  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และตั! งกรรมการคนหนึ� งเป็น 
รองประธานกรรมการเพื�อทาํหน้าที�ประธานกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ 

2. ให้ผู ้มีอ ํานาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้มี
รายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ ดงันี!  

(1) ตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนที�จะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั! งแรก 
(3) ลกัษณะงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบติัทั�วไป ลกัษณะตอ้งหา้ม และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

ของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
(5) กาํหนดการและวิธีการรับสมคัร 
(6) เอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัร 
(7) การประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก และกาํหนดวนั เวลา 

สถานที�คดัเลือก 
(8) หลักสูตรและวิ ธีการคัด เ ลือก ที� ครอบคลุมการทดสอบความรู้ 

ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะ ที�จาํเป็นของตาํแหน่ง ซึ� งอาจพิจารณากาํหนดวิธีการคดัเลือก
โดยวธีิการสมัภาษณ์ วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติั วิธีอื�นใดวิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ได ้ตามความ
เหมาะสม 

(9)  เกณฑก์ารตดัสิน 
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(10) การประกาศขึ!นบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกตามลาํดบัที�  โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาที�เชื�อมโยงกบัผลการวเิคราะห์งาน และระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที� ก.พ. และส่วนราชการกาํหนด 
 (11) การบรรจุและแต่งตั!ง 

(12)  เงื�อนไข ขอ้ความอื�น ๆ  ที�ผูส้มคัรควรทราบ 
3. จดัใหมี้การเผยแพร่ประกาศรับสมคัรก่อนวนัรับสมคัร โดยตอ้งประกาศรับสมคัร

บนเวบ็ไซต์ของสาํนกังาน ก.พ. เวบ็ไซต์ของส่วนราชการที�รับสมคัร  ปิดประกาศรับสมคัรในที�
เปิดเผย  และประกาศรับสมคัรทางสื�ออื�น ๆ ตามความเหมาะสม 

4. กาํหนดระยะเวลาการรับสมคัร ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 
5. ผูป้ระสงค์จะสมคัรต้องยื�นใบสมคัรตามแบบที�กาํหนดไวใ้นสิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

พร้อมหลกัฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับตาํแหน่งที�สมคัร ในอตัราตาํแหน่งละ 
200 บาท 

6. ให้คณะกรรมการคดัเลือกดาํเนินการคดัเลือก ตามหลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก
ที�กําหนดโดยคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตั!งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออก
ขอ้สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�น หรือเจา้หน้าที�เพื�อดาํเนินการในเรื�อง
ต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

7. เ มื�อผูม้ีอาํนาจสั �งบรรจุตามมาตรา 57 ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรที�จะบรรจุ 
ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเขา้รับราชการแล ้ว ก็ให้ดาํ เนินการสั �งบรรจุและแต่งตั!งผูน้ั!นให้ดํารง
ตาํแหน่งได้ 

8. กรณีที�มีผูผ้่านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมีตาํแหน่ง
ว่างเพิ�มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั!งผูผ้ ่านการคดัเลือกที�เหลืออยู่ดงักล่าว หรือจะดาํเนินการ
คดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทั!งนี!  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 

------------------------- 
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เลขที�สมคัร............................ 
แบบใบสมคัรคัดเลอืกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
เรียน .........(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการคดัเลือก)..................................................................................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................... 
สญัชาติ ........................เกิดวนัที� ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ............ปี ............เดือน 
(นบัถึงวนัสมคัร)  เลขประจาํตวัประชาชน.....................................................ออกให ้ณ อาํเภอ ..........................................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที� .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............   เป็นผู ้           

        � ไดรั้บทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล  และสาํเร็จการศึกษาวฒิุ ............................................................. 
ซึ� งไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที� ก.พ. อนุมติัใหส่้วนราชการจดัใหมี้การศึกษาขึ9น เพื�อเขา้รับราชการใน 
ส่วนราชการนั9นโดยเฉพาะ  โดยไดรั้บวฒิุ ......................................................... ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วนัที� .............. เดือน .............................พ.ศ. ...................... 

� สาํเร็จการศึกษาในวฒิุที� ก.พ. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจุได ้คือวุฒิ ...........................................................
ซึ� งไดรั้บอนุมติัวฒิุการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วนัที� .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

� เคยสอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ของกรม/สาํนกังาน ........................................................ ลงวนัที� .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลาํดบัที�ที�จะไดรั้บการ
บรรจุเขา้รับราชการแลว้ แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได ้เนื�องจากอยูใ่นระหวา่งรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
และขณะนี9บญัชีผลการสอบแข่งขนัตาํแหน่งดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื�อบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่ง ............................................. ของกรม/สาํนกังาน .....................................................................
และขอแจง้ขอ้มลูเพื�อประกอบการพิจารณา ดงันี9  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที�เกิด จงัหวดั............................................ภูมิลาํเนา ...........................................ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ..............หมู่ที� ............. 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต .......................... 
จงัหวดั .......................รหสัไปรษณีย ์ ......... e – mail address .................................  โทรศพัท ์....................โทรศพัทมื์อถือ ............. 
อาชีพ   � ลกูจา้ง/พนกังานราชการ    � ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง…………………………………………………. 

� ขา้ราชการประเภทอื�น ตาํแหน่ง ................................................................................ � กาํลงัศึกษาต่อ 
� อื�น ๆ ...............................................................................................................................................................................

สถานที�ทาํงาน กรม/บริษทั .....................................................................กอง/ฝ่าย ............................................................................. 
e – mail address .....................................................................  โทรศพัท ์...................................................................... 

 
 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว  
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สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย          � หยา่ 
 

ชื�อสามี/ภรรยา ......................................................................................สญัชาติ ........................ อาชีพ .............................................   
ชื�อบิดา ................................................................................................. สญัชาติ .........................อาชีพ .............................................   
ชื�อมารดา ............................................................................................. สญัชาติ ......................... อาชีพ ............................................ 
 

2.  ประวตักิารศึกษา (กรอกทุกวฒิุที�ไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุที�ใชส้มคัรคดัเลือกมาพร้อมใบสมคัร) 
 

วุฒิที�ได้รับ สาขาวิชา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา           ระยะเวลา 

ตั0งแต่..........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

3.  ประวตักิารทํางาน/การฝึกงาน 

สถานที�ทํางาน/ฝึกงาน ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงนิเดอืนสุดท้าย    

     ก่อนออก 

ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...........ถึง............ 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวใ้นใบสมคัรนี9ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
                   (ลงชื�อ) ............................................................ ผูส้มคัร 
                                                                                                            (..................................................................) 
                                                                                                        วนัที� ................เดือน.......................... พ.ศ................ 
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แบบหนังสือรับรองประวตักิารรับราชการทหาร 

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

                เขียนที� ....................................................................... 
วนัที� .............. เดือน ............................... พ.ศ. .................. 

 
 ขา้พเจา้   1* ...........................................................................ตาํแหน่ง ................................................................................. 
สงักดั ..........................................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ ..................................................................................... 
ขอรับรองวา่ในระหวา่งที� ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนั.น 
ผูนี้. มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี.  
 2* ........................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

  (ลงชื�อ).............................................................................. 
(............................................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ 1* ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตั.งแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึ.นไป 
2* การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผิดวินยัทหารอยา่งไรหรือไม่ และ 
     ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการ   
     อย่างร้ายแรง  หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํกใ็หแ้จง้ขอ้เทจ็จริง 
     โดยละเอียดทุกครั. งดว้ย 



                         
    
    
 
        ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพ่ือส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

 บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพ่ือให้กระบวนการ
สรรหาเป็นไปในเชิงรุก โดยคํานึงถึงการให้โอกาสแก่ผู้ ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการรณรงค์ให้คนเก่งและคนดีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสสมัครสอบ 
แข่งขัน รวมท้ังเพ่ือให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพ่ือให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ 
 

 ๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการข้ึนใหม่ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาเชิงรุก โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย  
หาจุดท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพ่ือจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนดังกล่าว 
 
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
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 ๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพ่ือให้บุคคล
ท่ัวไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าท่ีประเมินผลการสรรหาในภาพรวม 
 ๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ท่ีออกให้ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ 
  ๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในระดับ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว่าได้ 

๖. การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือท่ีอ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีหนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเง่ือนไขท่ีมีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล 
หรือจนกว่าจะมีการข้ึนบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือนี้   

๘. กรณีใดท่ีไม่อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน     
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันนี้ การดําเนินการในกรณีนั้น         
ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

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



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
-------------------------------- 

๑. การสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้วิธีสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป และสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

๒. การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๒.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีกําหนด
ในครั้งท่ีเปิดสอบนั้น  หรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่ากําลังจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีกําหนดก็ได้ 
 ๒.๒ ผู้ใดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  

 ๒.๓ ผู้สมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาท่ีกําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖     
 ๒.๔ การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอ่ืน
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้  
  ๒.๔.๑ วิชาความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  
  (๑) วิชาความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือ
วัดความสามารถ 
   (ก) ด้านการคิดคํานวณ  โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ  การแก้ 
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ  
  (ข) ด้านเหตุผล  โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  สัญลักษณ์  
รูปภาพ  สถานการณ์  หรือแบบจําลองต่าง ๆ 
  (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 
 
 
     

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
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  (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความท่ีกําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ  หรือ
ข้อความ  รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 
  (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 
  ๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น   
  ๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ 
และตรวจคําตอบ  ผู้สอบวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  
   ผู้เข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   
ท่ียังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ 
TU GET  ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 
  ๒.๖ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตรา 
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
 ในระหว่างท่ีสํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. 
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ท่ีเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย  เป็นประธาน  และกรรมการอ่ืน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง  และให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน 
ก.พ.  ซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  เป็นเลขานุการ  
 ๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ จัดทําประกาศ  
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  
 ๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอบ  
  (๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑   ๒.๒ และ ๒.๓ 

(๓) คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอ่ืน 
(ถ้ามี) 



    ๓ 
 
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ     

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 
(๕) เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
(๖) หลักสูตร  วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน   
(๗) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ  

 ๒.๑๐ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ  
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ 
และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น  เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการรับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิด 
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย   
 ๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  

๒.๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ 
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่   

 เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้  ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
ในการสอบใหม่นั้น 

 ๒.๑๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม 
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ตามระดับการศึกษาท่ีจัดสอบ
ให้แก่ผู้สอบผ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในการสอบแข่งขันและการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 
ตามหลักเกณฑ์นี้   
 ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดําเนินการสอบ     
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุแต่งต้ังบุคคลในตําแหน่งว่างท่ี ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้  ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้   
  ๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป และจัดสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน  โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วย  
 
 



๔ 
 
  ๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น  
  ๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔  

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร  ข้อสอบ  วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕  ให้ผู้ท่ีได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓  ท่ีตรงกับระดับการศึกษาท่ีส่วนราชการนั้นจัดสอบ ได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนี้อีก  ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไป  และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปให้แก่ผู้สอบผ่าน   

 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ 
และเกณฑ์การตัดสินท่ีจัดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด  
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น  ในการสอบครั้งนั้น  ในส่วนราชการ  
นั้นเท่านั้น  ท้ังนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเง่ือนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ท่ี 
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓  ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในการสอบ
ครั้งนี้   
 ๔. การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  ให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข รายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุในท้องท่ีใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้ 
  ๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันข้ึนคณะหนึ่ง 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นประธาน  กรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนสามัญ   
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
เป็นกรรมการ  โดยมีผู้แทน ก.พ. ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ  และให้
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับงานการเจ้าหน้าท่ี  เป็นเลขานุการ   
 ๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ  กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ  จัดทําประกาศรับสมัครสอบ  วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ  
และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้  



                            ๕ 
   
 ๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ชื่อตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
 (๒)  จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (๓)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง 

 (๔)  คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง 
 (๕)  กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ 

(๖)  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
 (๗)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การประกาศบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้  และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 (๘)  เง่ือนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ  
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น  
 (๙)  กําหนดวัน เวลาท่ีผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ  ท้ังนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันท่ีส่วนราชการข้ึนบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ 
 ๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้ 
ณ ท่ีทําการของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ    
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  ท้ังนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการของ
ส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย 
 ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  
 ๔.๗  การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย 
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๔.๘ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง    
  ๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง   
ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง  
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 ๔.๑๐ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท  
 ในกรณีท่ีส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในคราวเดียวกับ  
การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้ เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง               
ให้ผู้สมัครสอบท่ีไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
 ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแล้วจะไม่คืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน  จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
  ๔.๑๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นท้ังหมด  หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ 
หรือไม่    

หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นท้ังหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่  
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่ 
 ๔.๑๒ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว  
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ  โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 (๒) บัญชีกรอกคะแนน  
 (๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  
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๔.๑๓ ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น 
แต่มีเหตุผลความจําเป็นท่ีไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง  ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขตาม ๔. โดยอนุโลม  เพ่ือให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้     

๕. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีดังกล่าว  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๕.๑ ให้ ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ ท่ีสอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาท่ีกําหนดแล้ว 
  ๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย  ในกรณีท่ี  
มีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีดีกว่า  แต่ถ้าคะแนน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก  

๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีทําการ
ของส่วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.  และเผยแพร่ทางสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ซ่ึงต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบ 
แข่งขันได้ 
  (๒) ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ     
  (๓) เง่ือนไขหรือข้อความอ่ืนท่ีผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ  
  ๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ  แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับท่ีได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

 ๕.๖ เม่ือได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
 ๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิท่ีจะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น    
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 ๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาท่ีส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
 การแจ้งกําหนดเวลาให้มารายงานตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันท่ีส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันท่ีส่ง 
 ในกรณีท่ีผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลท่ีทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ  จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้  

 ๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ท่ีส่วนราชการกําหนดได้  เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี                                                                 
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้  ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดท่ีเป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการท่ีร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีร้องขอนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะได้ดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังครบตาม
จํานวนท่ีส่วนราชการร้องขอนั้น 
  ในกรณีท่ีได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม 
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน   
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังก็ได้ 

๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ท่ีสอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑  แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งเดียวกัน ให้ผู้นั้นสามารถ      
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง  โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด  ท้ังนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่าน  ให้เลขาธิการ ก.พ. ดําเนินการตาม 
๒.๑๓ ต่อไป  
 ในกรณีท่ีผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได้ ต่อเม่ือมีระยะเวลาห่างจากวันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด   
 

 



๙ 
 
 ผู้ท่ีได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ  ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม 
 ค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้อัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบ    
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป 
  
  

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



ตารางแนบท้าย 
 
 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ TU  GET   

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน) 
   TOEFL    (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TOEIC     (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
   IELTS      (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 
   CU TEP   (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TU  GET  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)  ๕๐๐ 

 
 ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไม่หมดอายุการรับรอง   
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 

 
 

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



ที ่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘                ส ำนักงำน ก.พ. 
         ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๑๑  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   กำรอนุมัตคิัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ก ำหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่ำง ๆ โดยก ำหนดข้อ ๑(๖) กรณีอ่ืน
ที่ ก.พ. อนุมัติ มำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ  ควำมแจ้งแล้ว นั้น  

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีที่ส่วนรำชกำรมีต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ 
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ในต ำแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของต ำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมล ำดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเริ่มเรียก
ตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่ำสิบคน  
ให้เรียกตำมจ ำนวนที่เหลือในบัญชีได้ ทั้งนี้  ค ำว่ำ “ต ำแหน่งอ่ืน” ให้หมำยถึง ชื่อต ำแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย 

๒. ให้คณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่จะ 
น ำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยก ำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์ 
กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรอ่ืนหรือเจ้ำหน้ำที่ ให้ด ำเนินกำร 
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 



 

 

๒ 

 
กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น 

ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
๓. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่ง      

มำเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอ่ืนตำม ๒. ดังนี้ 
(๑)  ประสำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมล ำดับ ตำมจ ำนวนที่ ก.พ. ก ำหนด 
 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจ ำนวนตำม ๓(๑)  สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม

เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และก ำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร  ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง 
ที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุหรือได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับ  
กำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  
ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

  ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ 
หลำยวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ตำมล ำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินโดยมีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  เลขประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน  เลขประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ชื่อต ำแหน่งในบัญชีเดิม  
และชื่อ – ชื่อสกุล 

๕. กำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือก ให้ เรียงล ำดับที่จำกผู้ ได้คะแนนมำกไปน้อย  
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตำมล ำดับที่ โดยมีสำระส ำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีนั้นไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จ ำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ท ำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี 
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๓ 

 
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ

ตำมล ำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑)  เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว 
นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมำรำยงำนตัว  
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ทั้งนี้ วันที่ก ำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพ่ือจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้นั้นยังคง 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่มำรำยงำนตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งอ่ืนๆ ในกำรสอบครั้ง
เดียวกันกับต ำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
    เลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

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

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

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

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
 



 

๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
 
 



 

๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
 
 



 

๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
 



 

๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 



 

๖ 

 
(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
 

 

 

 



 

        สญัญาเลขที� ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้
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  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

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

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………….… 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

.………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………..…………………… 

………………….………………………………………………………………………..………………… 

………………….…………………………………………………………………………..……………… 

………………….……………………………………………………………………………..…………… 

………………….………………………………………………………………………………..………… 

………………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

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

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

      …………………………………………………………….…………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
 







 

 

ร่าง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ รวมถึง
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร สามารถ
ด าเนินการได้เมื่อส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากรนั้น มีต าแหน่งว่างและมี
งบประมาณการจ้างตามกรอบอัตราก าลังหรือตามที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติม ทั้งนี้  ค าว่า 
“หน่วยงาน” ให้หมายถึง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร 
แล้วแต่กรณี และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้หน่วยงานที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาค หรือนายด่าน
ศุลกากร แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ และให้มีข้าราชการในสังกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการด้วย  

 ส าหรับส านักงานศุลกากรภาคที่ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในอัตราว่างของด่านศุลกากร
ภายใต้การก ากับดูแล อาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากด่านศุลกากรดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้ 
และส าหรับด่านศุลกากรที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ อาจประสานไปยังส านักงานศุลกากรภาคท่ีก ากับดูแล 
และ/หรือ ด่านศุลกากรใกล้เคียงที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศุลกากรภาคเดียวกัน เพ่ือขอรายชื่อ
ข้าราชการมาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบ
ในการด าเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น รวมถึงการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตามความจ าเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกนี้ ตลอดจน
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการสอบคัดเลือก 

3. ให้หน่วยงานจัดท าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง 
 (2) จ านวนอัตราว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
 (4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 (5) ก าหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบซึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 
 (6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ 
 (7) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
 (8) เกณฑ์การตัดสิน  
 (9) การประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 (10) เงื่อนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น เงื่อนไขการจ้าง เป็นต้น 

 
/ทั้งนี้ … 

เอกสารแนบ 1 



 

 

- 2 - 
   
  ทั้งนี้ หากเป็นการด าเนินการโดยส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร 
ต้องจัดส่งร่างประกาศรับสมัครสอบให้ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกประกาศเผยแพร่ 

 4. ให้หน่วยงานประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตาม 3. โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับสมัครสอบ รวมถึงเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ก่อนวัน
รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และอาจพิจารณาเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานอาจพิจารณาขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบ
ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 
และต้องประกาศการขยายเวลารับสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัครครั้งนั้นด้วย 

5. การรับสมัคร กรณีส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการสอบคัดเลือกสามารถรับสมัคร
ได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ และรับสมัครด้วยตนเอง ส่วนส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค 
หรือด่านศุลกากร ให้ด าเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ดังนี้ 

 (1) เตรียมการรับสมัคร โดยให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก มีค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ เพื่อจัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจ าตัวสอบ ใบเซ็นชื่อผู้สมัคร 
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับสมัคร รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่รับสมัคร 

 (2) ในการรับสมัคร ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครสอบของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนแจกใบสมัคร 

  กรณีตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า
ผู้สมัครดังกล่าวมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครและไม่มีสิทธิ์สมัครตั้งแต่ต้น  

 (3) แจกใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด ตรวจสอบ
ใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย ออกเลขประจ าตัวสอบให้ผู้สมัคร และให้ผู้สมัครลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้รับสมัครและออกเลข
ประจ าตัวสอบเฉพาะผู้สมัครที่น าเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี ้
 (3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (3.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 (3.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 (3.4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร 
 (3.5) ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
  
 /(3.6) ส าเนา… 
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(3.6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (3.7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

 (4) การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบจากผู้สมัคร 

 (5) ให้หน่วยงานส่งส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ได้แก่ ส าเนาปริญญาบัตร
หรือส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวนอย่างละ 1 ชุด ไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้วภายใน 5 วันท าการ 
เพ่ือตรวจคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

6. ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โดยให้ประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย 
 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์

เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งนี้ อาจก าหนดให้มีการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายก่อน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป ก็ได้   

8. เกณฑ์การพิจารณา  
 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ผู้สอบได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู ้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

จึงจะถือว่าผ่าน 
9. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 

กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ           
สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 /10. บัญชี … 
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10. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก

ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก  

11. เงื่อนไขการจ้าง 
 (1) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ด าเนินการโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถือเป็นบัญชี

ผู้สอบคัดเลือกได้ของกรมศุลกากร และเมื่อมีอัตราว่างก็สามารถขออนุมัติกรมฯ เพ่ือเรียกผู้สอบคัดเลือกได้
ตามล าดับที่ขึ ้นบัญชีมาเข้ารับการจ้างได้ ส่วนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ด าเนินการโดยส านักงานศุลกากร 
ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ให้ถือเป็นบัญชีของส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ แล้วแต่กรณี และเมื่อมีอัตราว่างก็สามารถเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชี           
มาเข้ารับการจ้างได ้โดยต้องมีหนังสือไปยังส านักบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือตรวจสอบอัตราว่างก่อนทุกครั้ง 

 (2) ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชี โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่
กรมศุลกากรก าหนด โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 

 (3) ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร จะต้องท า
สัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 

12. การเรียกให้มารายงานตัว 
 (1) ให้หน่วยงานเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว โดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

(EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับฝาก 

 (2) เมื่อผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่รับการจ้างให้ส านักงาน
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรที่ว่าจ้างจัดท าสัญญาจ้างและหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือด าเนินการท าค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อไป 

13. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของหน่วยงานใด ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการจ้างภายในเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นั้น 

14. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการจ้างในต าแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้นั้น 

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



 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรด าเนินการไว้ หากหน่วยงานอื่นมีต าแหน่งว่างและไม่มี
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ อาจพิจารณาใช้บัญชีโดยน ารายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรด าเนินการสอบ
ขึ้นบัญชีไว้ ซ่ึงบัญชียังไม่หมดอายุ โดยต าแหน่งว่างที่จะขอน ารายชื่อกับต าแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ต้องมีลักษณะงาน
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันโดยการขอใช้บัญชี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต้องขออนุมัติกรมก่อนด าเนินการเป็นรายกรณีไป โดยเรียกผู้สอบคัดเลือกได้มาเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเป็นจ านวน 3 เท่าของต าแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเรียกตั้งแต่
ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างไปตามล าดับต่อกันเรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ากัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้าย
ในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิก ให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแต่ล าดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการจ้างอีก กรณีที่มี
ผู้สอบคัดเลือกได้เหลือในบัญชีน้อยกว่า 10 คนให้เรียกตามจ านวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้ ทั้งนี้ ค าว่า “ต าแหน่งอ่ืน” 
ให้หมายถึง ชื่อต าแหน่งเดียวกันแต่ต่างหน่วยงานด้วย และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือนายด่านศุลกากร แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในต าแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรนั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

2. ให้คณะกรรมการตาม 1. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ที่จะน ารายชื่อ
ไปขึ้นบัญชีโดยก าหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น 

  ทั้งนี้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่า
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

3. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหนึ่งมาเพ่ือเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งอ่ืนตาม 2. ดังนี้ 

  3.1 ประสานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบ
คัดเลือกได้ในบัญชีที่ยังไม่ได้รับการจ้างตามล าดับ และตามจ านวนที่ก าหนด 

  3.2 แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อและจ านวนตาม 3.1 สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และก าหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า 

 

 
 
 

/(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์… 

เอกสารแนบ 2 
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(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งเดิม
และมีสิทธิอยู่ตามเดิม 

(2) ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่มีการน า
รายชื่อหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้าง หรือได้รับการจ้าง
ในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือในต าแหน่งอ่ืน ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ
เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการจ้างในต าแหน่งที่
ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

(3) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจะใช้วิธีตาม 2. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ 

4. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ก าหนดเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามล าดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจ าตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ในบัญชีเดิม ชื่อต าแหน่งในบัญชีเดิม และชื่อ – นามสกุล 

5. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ถ้าได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่ดีกว่าและให้หน่วยงานตาม 1. 
ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตามล าดับที่ โดยมีสาระส าคัญตาม 4. ด้วย 
และส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 จ านวน 1 ชุด ภายใน 
5 วันท าการ นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 

6. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 5. มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้าง
ตามล าดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 เสียก่อนว่า ผู้ที่จะมารายงานตัวนั้นยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมารายงานตัวโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ทั้งนี้ วันที่ก าหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากมีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในวันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มารายงานตัวเพ่ือจะรับการจ้างด้วยว่า ผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) อยู่หรือไม่ หากผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจ านง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการจ้างในต าแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งอ่ืน 
ในการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะรับการจ้างครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิ์ นั้นไปขอให้หน่วยงาน
เจ้าของบัญชีตาม 3.1 เพ่ือคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของ
ผู้นั้นที่มีอยู่ทางหน่วยงานเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วรวบรวมส่งโดยแนบมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัว 
หลักฐานการสละสิทธิ์จากบัญชีเดิม สัญญาจ้าง และเอกสารการค้ าประกันไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ว เพ่ือให้กรมฯ มีค าสั่งจ้าง ต่อไป 
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 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพษิณุโลก กทม. 10300 

                                                                 14  มีนาคม  2551 
 

เร่ือง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 
 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 
 5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
 

โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550  ขอ 20 และขอ 21 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชใน
การคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง เพ่ือประโยชน 
ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล 
แตละประเภทกําหนด และใหสนับสนุนและสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงดวย เพ่ือเปนการ
สรางขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติงาน
ในภาวะไมปกติ ประกอบกับแนวทางการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต 
(นราธิวาส  ปตตานี  ยะลา) ตามหนังสือที่อางถึง 4 ไดส้ินผลลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 
เนื่องจากไดมีการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของระเบียบขางตน และสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีความคลองตัว
และเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑ 
การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับคําส่ังจากทางราชการใหปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 
 

  1.  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต  
เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
   ใหสวนราชการนับระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนทวีคูณไดทุกตําแหนงและทุกสายงาน สําหรับใชคํานวณ
ระยะเวลาในทุกกรณี เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนได 
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  2. หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง 
   2.1 กรณีการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
        (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) 
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
    ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และ/หรือ 
ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได  
         (2) ตํ าแหน งซึ่ งมี ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ งานโดยอาศัยความรู  
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

 ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได 

     (3) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง 
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 

ในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเก้ือกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดในหนังสือที่อางถึง 3 หรือ 5 สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงตาม (1) ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ตนทุน)  

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่ 
ก.พ. กําหนด (ถามี) 
   2.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
         (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 2 และ 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว  
ใหแตงตั้งได 
        (2) ตําแหนงซึ่ งมี ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ งานโดยอาศัยความรู  
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

  ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  
โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว  
ใหแตงตั้งได 
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     (3) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไปสําหรับสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 3 ถาผูนั้นไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มากอน แตตําแหนงที่ 
ดํารงอยูนั้นมีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติคลายคลึงกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
เชน  สายงานเจาหนาที่บริหารงานสงเสริมสหกรณกับสายงานนักวิชาการสหกรณ เปนตน ก็ใหแตงตั้งได 
โดยไมตองดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1  

     (4) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง 
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่ 

ก.พ. กําหนด (ถามี) 
 

  3. การดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 สวนราชการอาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการแทนได 
  4. สําหรับพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ประสงคจะโอนมาบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพ่ือปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหใชหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้งตามขอ 2  
 

  5. ใหทุกสวนราชการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง ถาผูใดมีคุณสมบัติครบถวน และ 
มีความเหมาะสม ก็ใหเรงดําเนินการคัดเลือกโดยเร็ว และเมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ควรตองใหปฏิบัติ
หนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ
ทราบดวยแลว 
 
  

       ขอแสดงความนับถือ 

 
            (นายปรีชา  วัชราภัย) 
            เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร. 0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

เพื่อเปนการสรางขวัญ  กําลังใจ  และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ซ่ึงตองปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ  สมควรใหมีระเบียบวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษแตกตางจากกรณีปกติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในระเบียบนี้  แตในกรณีที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไวหรือในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดกําหนดไวเปนประโยชนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมากกวาที่กําหนดใน
ระเบียบนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการนั้น 

ขอ ๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐ  

กํานัน  ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบาน  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
และอาสาสมัครทหารพราน   ซ่ึงได รับคําส่ังจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาที่ประจําใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นของรัฐทุกประเภท 

“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  
จังหวัดสตูล  จังหวัดสงขลา  เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย  อําเภอนาทวี  และอําเภอจะนะ  
และทองที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนจังหวัดชายแดนภาคใต 

“บําเหน็จความชอบ”  หมายความวา  เงินคาตอบแทนพิเศษ  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ  การประกันชีวิต  ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน  เงินชวยเหลือตามที่  
ก.บ.จ.ต.  พิจารณาเห็นสมควร  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน  การยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง  การแตงต้ังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  การจัดสรรโควตาพิเศษ
สําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด  
สิทธิลาพักผอน  และการสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท 

“ทายาท”  หมายความวา  คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย  บุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบดวย
กฎหมาย 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต”  เรียกโดยยอวา  “ก.บ.จ.ต.”  ประกอบดวย 

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม    รองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    รองประธานกรรมการ 
(๔) ผูแทนกระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
(๕) ผูแทนกระทรวงการคลัง    กรรมการ 
(๖) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการ 
(๗) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
(๘) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
(๙) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 

(๑๐) ผูแทนสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
(๑๑) ผูแทนสํานักงาน  ก.พ.    กรรมการ 
(๑๒) ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ   กรรมการ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๑๓) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   กรรมการ 
(๑๔) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ   กรรมการ 
(๑๕) ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  กรรมการ 
(๑๖) ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค  ๔ กรรมการ 
(๑๗) ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   กรรมการ 
(๑๘) ผูแทนกองบัญชาการผสมพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร   กรรมการ 
(๑๙) ผูแทนตํารวจภูธร  ภาค  ๙     กรรมการ 
(๒๐) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ   กรรมการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง    กรรมการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     และเลขานุการ 
ใหประธานกรรมการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และ

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  ไมเกินสองคน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๗ ให  ก.บ.จ.ต.  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ

ตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ  หรือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๓) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานของ  ก.บ.จ.ต.  ไดตามความ

เหมาะสม 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเพื่อใหหนวยงานของรัฐ

ปฏิบัติ 
(๕) ติดตอประสานงานกับสวนราชการ  หนวยงานอื่นใดของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลที่

เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๖) กํากับดูแล  ตรวจสอบ  และใหคําแนะนําแกผูรักษาการในการรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบติัตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๘ การประชุมของ  ก.บ.จ.ต.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเปนประธานในที่ประชุม  ถา
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง   และวรรคสาม   มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการซึ่ง  ก.บ.จ.ต.  แตงต้ังตามขอ  ๗  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๙ ใหกรรมการ  ก.บ.จ.ต.  และอนุกรรมการที่  ก.บ.จ.ต.  แตงต้ังตามระเบียบนี้  มีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

หมวด  ๒ 
บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน 

 
 

ขอ ๑๐ บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน  หรืออาจคํานวณเปนเงินได  ไดแก 
(๑) เงินคาตอบแทนพิเศษ 
(๒) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
(๓) การประกันชีวิต 
(๔) ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน 
(๕) เงินชวยเหลือตามที่  ก.บ.จ.ต.  พิจารณาเห็นสมควร 
ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ

โควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดใหมีการประกันชีวิต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

ขอ ๑๔ ให  ก.บ.จ.ต.  สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับทุนการศึกษา  
ฝกอบรม  หรือดูงาน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ขอ ๑๕ ให  ก.บ.จ.ต.  กําหนดเงินชวยเหลือใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 

หมวด  ๓ 
บําเหน็จความชอบที่มิใชเปนตัวเงิน 

 
 

ขอ ๑๖ บําเหน็จความชอบที่มิใชเปนตัวเงิน  ไดแก 
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
(๓) การยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง 
(๔) การแตงต้ังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
(๕) การจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา  หรือฝกอบรมหลักสูตร 

ที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด 
(๖) สิทธิลาพักผอน 
(๗) การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท 
ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

เปนกรณีพิเศษ  ดังนี้ 
(๑) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูมีผลงานดีเดนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  และ

เง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี เกียรติยศ ย่ิงมงกุฎไทย   ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย
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แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ  โดยใหลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจาก
หลักเกณฑปกติไมเกินสองป 

(๒) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ไดกระทําความดีความชอบที่มิไดเปนผลงานตามปกติ
ที่ตองกระทําในหนาที่  หรือมิไดเปนผูซ่ึงมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิง
มงกุฎไทย  ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ 

(๓) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง  ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิง
ชางเผือก  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  แลวแตกรณี  แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน
สองชั้น 

การดําเนินการตาม   (๑)  (๒)  และ   (๓)  ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของเสนอ  ก.บ.จ.ต.  พิจารณากอนสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนบุคคลผูอยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติที่จะไดรับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  สิทธิของผูไดรับพระราชทาน  และการ 
เรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน 

ขอ ๑๙ การใหบําเหน็จความชอบอาจกระทําไดดวยการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเดน  หรือทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางย่ิง 

การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติย่ิงตามวรรคหนึ่ง  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศ  โดยการ
ออกเกียรติบัตร  และจะใหมีเข็ม  หรือโลยกยองเชิดชูเกียรติย่ิงดวยก็ได  ตามที่  ก.บ.จ.ต.  กําหนด 

ขอ ๒๐ ใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ  สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือ
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เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง  เพื่อประโยชนในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนด 

ขอ ๒๑ ใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนง  เพื่อจูงใจมิใหขอยายออกนอกพื้นที่ 

ขอ ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูจัดหรือรวมจัดหลักสูตรการศึกษา  หรือฝกอบรม
พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแก  ก.บ.จ.ต  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการศึกษา  
หรือฝกอบรม  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.บ.จ.ต  กําหนด 

ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอเนื่องกันไมนอยกวาสามเดือน  มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดเพิ่มข้ึนอีกสิบวันทําการ  
ถาในปใด  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูใดมิไดลาพักผอนประจําป  หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ
ย่ีสิบวันทําการ  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ  ๆ  ไปได  แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกินส่ีสิบวันทําการ 

มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับหนวยงานของรัฐที่มิไดกําหนดใหมีสิทธิลาพักผอน 
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการสงเคราะหและ

ชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได  และถูกส่ังใหออกจากราชการหรือออกจากงาน  อันเนื่องมาจากการสูรบ  ตอสู  
ปราบปราม  หรือถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบ  และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง  โดยใหพิจารณาบรรจุทายาทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานตามขอ  ๒๕  ไดครอบครัวละหนึ่งคน 

ขอ ๒๕ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิต  หรือไดรับ
บาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ  ๒๔  ซ่ึงมีทายาทอยูในวัยทํางาน  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทวา  ประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือไม  โดยให
ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยการนั้น  และมีความพรอม
รับการบรรจุเขารับราชการแจงความประสงค  ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานของ
รัฐตนสังกัด 

(๒) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐตนสังกัดของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดําเนินการได  โดยการบรรจุ



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทายาทดังกลาวจะตองผานกระบวนการเลือกสรรตามแนวทางที่หนวยงานของรัฐดังกลาวเห็นสมควร  
เพื่อใหไดผูที่มีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคลองกับตําแหนง 

(๓) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐอื่น  หรือมิได
ระบุหนวยงาน  หรือระบุเปนหนวยงานเอกชน  ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สงเร่ืองใหสํานักงาน  ก.พ.  เพื่อประสานงานใหความชวยเหลือตอไป 

(๔) หนวยงานใดไดบรรจุทายาทตามความประสงคของทายาทแลว  ใหรายงานใหสํานักงาน  
ก.พ.  ทราบเพื่อเปนขอมูลกลาง 

ขอ ๒๖ การดําเนินการบรรจุทายาทเปนขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และหลักเกณฑวาดวยการนั้น 

ขอ ๒๗ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับรับทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ  ๒๔  เขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ทุกระดับจนถึงระดับปริญญาตรี  ตามความเหมาะสม 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ขอ ๒๘ สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบที่กําหนดในระเบียบนี้  ซ่ึงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดรับหรือมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นยังคงไดรับสิทธิ
และประโยชนนั้นตอไป  และในกรณีที่สิทธิและประโยชนนั้นแตกตางกับสิทธิและประโยชนตามที่
กําหนดในระเบียบนี้  ให  ก.บ.จ.ต.  พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี  หรือพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ  หรือพิจารณาวางแนวทางปฏิบัติ  แลวแตกรณี  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น
ไดรับสิทธิและประโยชนอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 

























 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ช านาญงาน 

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
และด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
11.1  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
11.2  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิ คหรือคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่ งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

11.3  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับผู้มี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

12. เจ้าพนักงานเดินเรือช านาญงาน มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงาน และด ารง
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้ 
12.1  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
12.2  ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
ขนาดต่ ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
หรือที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(2) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ ากว่า 
500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี หรือที่
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(3) ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเทียบให้     
ไม่ต่ ากว่านี้ 

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานเดินเรือหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 









 

การจัดท าแบบประเมินบคุคลและผลงาน 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

จะต้องจัดท าเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงานตามรูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) 
4. เอกสารผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) 
5. แบบประเมินผลเอกสารผลงาน (เอกสารหมายเลข 5) 
 
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตามข้อ 1 - 5 ให้รวมอยู่ 

ในชุดเดียวกัน จ านวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 4 ชุด)  

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ปกหน้า) 

แบบประเมินบุคคลและผลงาน 
ประกอบการพิจารณาคดัเลอืกเพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน  

 
 

ของ 
 

(ชื่อผูเ้ข้ารับการคัดเลือก)..................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................ระดับ......................................ต าแหน่งเลขที่.......................... 

สังกัด ฝ่าย............................................ ส่วน.............................................  
ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม............................................................. 

กรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเรื่อง 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่ง...............................................ระดับ..............................ต าแหน่งเลขที่....................... 
สังกัด ฝ่าย.............................................. ส่วน.........................................  

ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม............................................................. 
กรมศุลกากร 

 
 



 
 
 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล  (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก) 

 
1.  ชื่อ – นามสกุล  ..........................................................  เลขประจ าตัวบุคลากร ...................................... 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................... ระดับ ..................... ต าแหน่งเลขท่ี ……………………. 
     สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน.................................. ............................................                       
     ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม .................................................................................................................. ...  
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน .......................บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมา ...................... บาท 
 
3.  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .............................ระดับ ................ ต าแหน่งเลขที่ ......................           
     สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน..............................................................................                        
     ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม ................................................................................ .....................................             
                                     
4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่ ......................... เดือน ........................... พ.ศ. ...........................                      
     อายุราชการ(นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)  ........................... ปี ........................... เดือน   
 
5.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกใน ก.พ.7) 
              คุณวุฒิ                        สาขา                    ปีที่ส าเร็จการศึกษา            สถาบัน 
    (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
    ....................................            .......................             ................................           ....................... 
    ....................................            .......................             ................................           .................. ..... 
    .....................................           .......................             ................................           ....................... 
 
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)   
           ชื่อใบอนุญาต                         วันออกใบอนุญาต                           วันหมดอายุ  
          …………………                           ……………………       ………….. 
 
7.  ประวัติการรับราชการ (นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
          วัน เดือน ปี             ต าแหน่ง                         ระดับ                       สังกัด 
        ………………..         ……………………………...       ………………………….         ……………………………… 
        …………….…..        ……………………..………        ………………………….         ………………………………. 
       ……………..…..        ……………………………..        .…………………………         ………………………………. 
       ..………………..        ……………………………..        ……………………………        ……………………………… 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  1 



 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก) 
 
8.  ความผิดทางวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

(  )  ไม่เคยมีความผิด 
(  )  ภาคทัณฑ์                                         ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  ตัดเงินเดือน                                       ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  ลดขั้นเงินเดือน                                   ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 
(  )  อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน           ค าสั่งกรมฯ ที่ ........................................... 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้า  
โครงการ   หัวหน้างาน   กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร   เป็นต้น 

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

 
 
                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ   
 
                                                

                                                      (ลงชื่อ).............................................(ผู้ขอรับการประเมิน) 
                                                              (………………………………..…….) 
                                                    ต าแหน่ง............................................... 

                                                           (วันที่) ........./.................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 2   การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ( ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ) 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 
     (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
     (   )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
 
2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
     (   )  ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต......................)                     (   )  ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
 
3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (   )  ครบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (   )  ไม่ครบ   
 
4.  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(ให้รวมถึงการด ารง

ต าแหน่งในสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
     (   )  ตรงตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
     (   )  ไม่ตรง 
     (   )  ส่งให้ อ.ก.พ.กรม  หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
            ตามมติครั้งที่............./................. วันที่............ เดอืน......................... พ.ศ. ................. 
            .............................................................................................................................................................  
            ....................................................................................................................... ...................................... 
 
    สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
     (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
     (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้  แต่ต้องส่งให้ อ.ก.พ.กรม หรือ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
     (   )  ไมอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................................................. ) 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)..........................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                         (..........................................) 
                                                    (ต าแหน่ง)  …………………………………………………….. 
                                                               (วันที่)  ........../......................../.............. 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)..............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                            (..........................................) 
                                                  (ต าแหน่ง)  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาบุคคล/ 
                                                                       ผู้รับผิดชอบงานกองการเจ้าหน้าที่ 
                                                               (วันที่)  ........../......................../.............. 
 



 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก.....................................................................                                                    
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................................... ระดับ ..........................................................                          

ตอนที่ 1 คุณลักษณะของบุคคล 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
     แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการให้ดี 

 พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
 พยายามปฏิบัตงิานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการท างาน 
 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรอืหย่อนประสิทธิภาพ           

ในงาน 

20 
 

 

2. การบริการที่ดี     
     สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

 ให้การบริการเป็นมิตร สุภาพ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคบืหน้าในการด าเนนิเร่ืองหรือขั้นตอนงานต่างๆ                

ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ

บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

20  

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ       
     แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ        

ที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิราชการ 

20  

4.  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
     มีความสุจริต 

 ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความสุจริต ไมเ่ลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยขา้ราชการ 
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวชิาชีพอย่างสจุริต 

20  

5.  การท างานเป็นทีม  
     ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 สนับสนนุการตัดสนิใจของทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รบัมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนนิงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

20  

รวม 100  
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ตอนที่ 2                                            สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน      
         (   )  ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
         (   )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 

    (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................          
............................................................................. .................................................................. ..... 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................                                                      

(.................................................) 
                                                            (ต าแหน่ง) .................................................. 

                                                                                    (วันที่) .........../...................../............    
 
  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ     
        (   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
        (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 
              (ระบุเหตุผล)............................................................................................................................. .... 
               ............................................................................................................................. ...................... 
                                                                   
         

                                                        (ลงชื่อผู้ประเมิน)...............................................                                                                                                                   
(................................................) 

                                                                          (ต าแหน่ง). ................................................ 
                                                                                (วันที่)  ........./...................../............     

                                                        
 
 
                                                        
                                                       (ลงชื่อผู้ประเมิน)...............................................                                                                                                                   

(................................................) 
                                                                          (ต าแหน่ง). ................................................ 
                                                                                (วันที่)  ........./...................../............     

 



 
ตอนที่ 2    สรุปความเห็นในการประเมิน 

ความเห็นของผู้มีอ านาจตามมาตรา 57   (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 

       (     )  ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………. 
                  ………………………………………………………………………………………………….. 
       (     )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ระบุเหตุผล) .................................................. ..............................................  
                  ............................................................................................................................. ........................      
                                                        
 
                                
                                                                     (ลงชื่อ).............................................. 
                                                                           (.................................................) 
                                                              (ต าแหน่ง) .................................................... 
                                                                     (วันที่).........../....................../........... 

 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 
 
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน …………………………..………………………………………………………………............................. 
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……….…..………………..……………ระดับ………………………….......... 
 
ตอนที่ 1  หน้าที่ความรับผิดชอบในปจัจุบัน 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
    (ให้บรรยายหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีผู้ขอรับการประเมินด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีขอประเมิน) 
     
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………   
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                      
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2   สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน   
ผลงานหรือผลส าเร็จของงาน 
ชื่อผลงาน เรื่อง ……………………………………………………………………….. (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน) 
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ……………………................. ถึงวันที่………………………… (เดือน/พ.ศ.) 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน  (ให้สรุปเนื้อหาผลงานโดยย่อ) 
          1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        2. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน …………………………………………………………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  ………………………………………………….………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
        จ านวนผู้ร่วมด าเนินการ…………………...คน สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ……….……………………. 
        รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ มีดังนี้ 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
         ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
         …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
         …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
 
         ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของ นาย/นางสาว/นาง ..................…..................
ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้องตรงตามเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                (ลงชือ่) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
                                                                                 
 (ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมด าเนินการ) 
                                                                        (……………………………………) 
                                                                ต าแหน่ง ………………………….……. 
                                                                   วันที่   …………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 

1. ค ารับรองของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
                    ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                       (ลงชื่อ)…………………..………………. 
                                                                           (……………………..………….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
2. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
                    ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ 
                                                                           (………..……………..…….….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
                    ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
                    ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ 
                                                                           (………..……………..…….….)    
                                                                  ต าแหน่ง…………………………………                      
                                                                       วันที่……………………………….. 
 
 
 
 
 



 
          

ผลงาน 

เรื่อง ........................................................................................................................ 

(ระยะเวลาท่ีด าเนินการ ตั้งแต่วันท่ี.......................ถึงวันท่ี...........................) 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
ชื่อ  -  นามสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่ง...................................................ระดับ.......................ต าแหน่งเลขท่ี....................... 
สังกัด ฝ่าย..................................................... ส่วน.................................................................  

ส านัก/ส านักงาน/ด่าน/กลุ่ม ..................................................................................... 
กรมศุลกากร 
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ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

วัน/เดือน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    สารบัญ  

 
หน้า 

 

1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ เรื่อง ............................................................................   

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ   

3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4. ความรู้ความสามารถหรือความช านาญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน  

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

7. สรุป 

    บรรณานุกรม  

    ภาคผนวก (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 



 
องค์ประกอบหรือหัวข้อของเนื้อหาผลงาน 

 
1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตั้งแต่วันที ่……………………………………… ถึงวันที่.....................……………………. 

3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ความรู้ความสามารถหรือความช านาญท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน   
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. สรุป  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
บรรณานุกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                            (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน) 
 

แบบประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับช านาญงาน 

 
1. ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ………………………………….……………  
2. ต าแหน่งที่ขอประเมิน ………………………………………..………. 
 

ผลงานที่เสนอ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
………………………………
………………………………
……………………………… 

1. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. คุณภาพของผลงาน 
    2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติ 
    2.2 ความสมบูรณ์ความประณีตและทันต่อก าหนดเวลา 
    2.3 ประโยชน์ต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ 
3.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งน ามาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติอื่นๆ ได้ 

20 
 

20 
20 
20 
20 

 

 

 รวม 100  
                              
                         สรุปผลการประเมิน 

                            (       )    ผ่านการประเมิน              (       )   ไม่ผ่านการประเมิน 
 
 

                                      (ลงชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงาน)  ….…………………………….………………….. 
                                                 (..........................................................) 

                                      ต าแหน่ง................................................................ 
                                                  วันที่.............เดือน............................พ.ศ................. 
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  แบบสรุปผลการประเมิน   (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน) 

1. การประเมินผลงาน ...................................................................................... 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................. ระดับ...................... ต าแหน่งเลขที ่....................... 
สังกัด ...................................................................................................................... ...........................                   

2. คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย (ระบุต าแหน่ง  ระดับ  และส่วนราชการที่สังกัด)   

  2.1 ........................................... ..................................................     .......................................... 

  2.2 ............................................  ...................................................       .......................................... 

  2.3 ............................................. ................................................      ........................................ 

3. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ 
เรื่อง .......................................................................................................................... ...  

    4. สรุปผลการประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที ่…….. /……………… วันที่ ………………………………  

   (   )  ผ่านการประเมิน 
        (   )  ไมผ่่านการประเมิน  เพราะ ...........................................................................................................  

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................... ...........               
........................................................................................................................... ........................                      

                                           
 
 

                                                                  (ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
                         (..........................................) 

 

                                                        (ลงชื่อ)………………………………………....กรรมการ    
                                                                  (...........................................)   

                                                                                                          

                                                         (ลงชื่อ)……………………………..................กรรมการ 
                                                                   (............................................) 

 

                                                        (ลงชื่อ)………………………….……………......เลขานุการ 
                                                                        (..............................................) 
 

                                                    วนัที่................./....................../................ 









































































 
แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานที่ปฏิบัติประกอบการพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 

๑. ชื่อ..................................................... ต ำแหน่ง ........................................... ระดับ............................... 
 เลขที่ต ำแหน่ง.................... สงักัด........................................................................................ ................. 

๒. ขอประเมินในต ำแหน่ง.............................. ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ขอประเมิน....... ปี....... เดือน ......วัน 
๓. ขอน ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ ำรวม

............. ป.ี.......... เดือน........... วัน   โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 

ต าแหน่งท่ีขอประเมิน ต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกลู 
ต าแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัต ิ

ต าแหน่ง/สังกัด/ระยะเวลา รายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 
  ต ำแหน่ง  
  สังกัด  
  ตั้งแต่..................ถึง.....................  
  รวม........ปี.........เดือน...........วัน  
    
    
    
    
    
    
    
  

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

ต ำแหน่ง.................................................                            . 
                      วันที่......../........................./................  

 
 
ลงชื่อ...................................................  ผู้บังคับบัญชำให้ค ำรับรอง      
      (..................................................)                                                       

ต ำแหน่ง.................................................                            . 
                      วันที่......../........................./................ 

 
 
 
 

หมำยเหตุ  ให้จัดท ำแบบแสดงรำยละเอยีดและลักษณะงำนท่ีปฏิบตัิประกอบกำรพิจำรณำนับระยะเวลำ 
              ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของต ำแหน่งท่ีสมัครคดัเลือก/ต ำแหน่งที่ขอประเมินทุกต ำแหน่ง 
 



 

 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 

1.  ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ...........................................................................................................................           
ต าแหน่ง  .........................................................ระดับ.....................................ต าแหน่งเลขท่ี .....................  

     สังกัด............................................................................................................ .............................................                       
     อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท     

2.  ขอเข้ารับการประเมินผลงานในต าแหน่ง 
2.1 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.................................  
2.2 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.............................. ... 
2.3 ต าแหน่ง .............................................ต าแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด................................. 

  

3.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ................................                       
      อายุราชการ .....................ป.ี....................เดือน  (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน) 
 

4.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกใน ก.พ.7) 
          คุณวุฒิ(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)       วิชาเอก                ปีที่ส าเร็จการศึกษา            สถาบัน 
          .....................................                ......................              .....................         ...... .........................     
          .....................................                ......................              .....................         ...............................  
          .....................................                ......................              .....................         ...... ......................... 
              

5.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต) 
     วันออกใบอนุญาต  ....................................................วนัหมดอายุ........................................................ 

 

6.  ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน   แสดงการเปลี่ยนแปลงการทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารง 

      ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ   รวมทั้งการเปลีย่นแปลงสงักัดและต าแหน่งด้วย) 

 

          วัน เดือน ปี                    ต าแหน่ง                    อัตราเงินเดือน             สังกัด 
         ……………                     …………………….              ………………              ………………….. 
         …………....                    ….………………….             ………………              …………………...  
         ……………                    ……………………..              ………………              .………….………. 
         ……………                    ……………………..              ………………              …………..……….  
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 เอกสารแนบท้าย 3 



 

 

 
ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 
 

7.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี  (ให้ระบดุ้วย) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

            ป ี             ระยะเวลา                   หลักสูตร                            สถาบัน 
       …………..           ………………                ……………………..                   ………………………. 
       ……..……           ………………                ……………………..                   ……………………….. 
       ……………          ………………                ……………………..                   ……………………….. 
  

                                    

                                             ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                                                      ลงชื่อ..........................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                (                            ) 
                                                     ต าแหน่ง.................................................... 

                                                                  วันที่ ........./.................../................. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  (ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ) 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 
     (     )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     (     )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
     (     )  ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต......................)           (   )  ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
 

3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     (     )  ครบ 
     (     )  ไม่ครบ   
 

4.  ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่ง 

     ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้องหรือเกื้อกูล  ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรม ก าหนด) 

     (     )  ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
     (     )  ไม่ตรง 
     (     )  อ.ก.พ.กรมศุลกากร  หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ า  
                 ............................................................................................................. .............................................. 
             ............................................................................................................................. .............................. 
             ........................................................................................................................................................ .. 
         สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
         (     )  อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
         (     )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................................... ) 
 
                                                           ลงชื่อ..............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                  (                                                ) 
                                                 (ต าแหน่ง)  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล/ 

                                          ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                            วันที่   ........../........................../.............. 
 
 
 

 



 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

(เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

ชื่อผู้ขอประเมิน ......................................................ต ำแหน่ง.........................................ระดับ…….......................  

 ตอนที่ 1      รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์    พจิารณาจาก  
       1.1 แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการใหด้ ี

 พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 
 พยายามปฏิบตัิงานให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ไดด้ีขึ้น 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

       1.2  สามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว ้
 ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ 

      1.3  สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ปรับปรุงวิธีการทีท่ าให้ท างานได้ดขีึ้น  เร็วข้ึน มีคุณภาพดีขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       หรือท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

2. กำรบริกำรที่ดี    พิจารณาจาก  
      2.1  สามารถให้บริการทีผู่้รบับริการต้องการไดด้้วยความเตม็ใจ 

 ให้การบริการเป็นมติร สภุาพ 
 ให้ข้อมูล  ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 
        บริการที่ต่อเนื่องและรวดเรว็  

     2.2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผูร้ับบริการ 
 รับเป็นธุระ  ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่างรวดเร็ว 
       ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
 ดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนา  
        การให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 

     2.3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
 ให้เวลาแก่ผูร้ับบริการเป็นพิเศษ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
 ให้ข้อมูล ข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  
        แม้ว่าผู้รับบริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
 น าเสนอวิธีการในการให้บริการทีผู่ร้ับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสดุ   

 
 

 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

20 
 

 
 

 

 

…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…… 
 

 
 
 

 

เอกสำรหมำยเลข 2 



 

ตอนที่ 1     รำยกำรประเมิน (ต่อ) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ    พิจารณาจาก  
      3.1  แสดงความสนใจและตดิตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม ่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะ 
      เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

      3.2  มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรอืท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี 
      ผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ราชการของตน 
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมยั และเกี่ยวข้องกับงานของตนอยา่งต่อเนื่อง   

      3.3  สามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 
 สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้        
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้

4 . กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม     พิจารณาจาก  
        4.1  มีความสุจรติ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 
 แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

        4.2  มีสจัจะเชื่อถือได ้
 รักษาค าพูด มสีัจจะ และเช่ือถือได้ 
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติส านึกในความเป็นข้าราชการ 

        4.3  ยึดมั่นในหลักการ 
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ 
      ผลประโยชน์ กล้ารับผดิและรับผิดชอบ 
 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทางราชการ 

5. กำรท ำงำนเป็นทีม    พิจารณาจาก  
       5.1 ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดร้ับมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

      5.2 ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
 สร้างสมัพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ได้ด ี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพของ 
      เพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง              

      5.3  ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้ม ี

                  ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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........  

 

 

รวม 100  
หมายเหตุ   ต้องได้คะแนนประเมนิคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
               และคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 

ตอนที่ 2        สรุปควำมเห็นในกำรประเมิน 

ควำมเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมกำรปฏิบัติงำน) 
             (   )   ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
             (   )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
            (ระบุเหตุผล)  …........................................................................................................................................... 
               ............................................................................................................................. ..................................... 
               ............................................................................................................ ..................................................... 

                                                         
 
 
 
 
                                                                                                               

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
          (   )  เห็นดว้ยกับการประเมินข้างต้น 
          (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ  
          (ระบุเหตุผล)  …......................................................................................................... .................................... 
            ............................................................................ ...........................................................................................  
            ...................................................................................................................... ................................................. 

                                  

 

 

                                                                                      
 
  

 

ลงชื่อผู้ประเมิน .......................................... 
                (...........................................) 
ต าแหน่ง ................................................. 

                วันที่....../.................../.......... 

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

ต าแหน่ง ................................................. 
                วันที่......./.................../.......... 

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

ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน  
 วันที่......./.................../.......... 



แบบสรุปผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................ต ำแหน่ง.............................................................................. 
เพ่ือประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................... 
ต ำแหน่งเลขท่ี ................สังกัด...................................................................................................................................  

     
ชื่อผลงาน 

(ปีท่ีด าเนินการ) 
สรุปสาระและ

ขั้นตอน 
การด าเนินการ 

ลักษณะงาน/สัดส่วนที่ 
ปฏิบัติ(ร้อยละ) 

รายช่ือผู้ร่วม
ด าเนินการ/สัดส่วน

(ร้อยละ) 

การน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น  ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

         
 
 
 
       
                    

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ   
     
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 3 

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

ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
วันที่ ........./...................../................. 

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

ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
วันที่ ........./...................../................. 

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

วันที่ ........./...................../................. 

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

ต ำแหน่ง................................................ 
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำร) 

วันที่ ........./.................../.............. 
 

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ส ำนักงำน 
วันที่ ........./.................../.............. 

 



 
แบบสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ชื่อผู้ขอประเมิน .................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
เพ่ือประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................... 
ต ำแหน่งเลขท่ี ...................สังกัด....................................................................................... ....................................... 

 
ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง

งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                       
 
 
 
 
 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

 

                               
    

 

       

                                                                                               

เอกสารหมายเลข 4 

หมำยเหต ุ ให้จัดท ำข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นของต ำแหน่งทีส่มัครคดัเลือกทุกต ำแหน่ง 
                   
 

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

ผู้เสนอแนวคิด 
วันที่.........../......................../............... 

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

ต ำแหน่ง................................................ 
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำร) 

วันที่ ........./.................../.............. 
 

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ส ำนักงำน 
วันที่ ........./.................../.............. 

 



(แบบจัดท ำเอกสำรผลงำน) 
 

ผลงำน 
 

ส่วนที่ ๑  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เร่ือง.................................................................................................................... 

 
 

ส่วนที่ ๒  ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เร่ือง.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ของ 
(ชื่อ – นามสกุล) 

ต าแหน่ง………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกอบการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
...............................................ต าแหน่งเลขที่............................ 

สังกัดฝ่าย.......................... ส่วน...................... ส านัก......................... กรมศุลกากร 
 
 

 



 
ค ำน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
ส่วนที่ ๑  ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                                           หน้า 
              ๑.  ชื่อผลงาน เรือ่ง    
              ๒.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
              ๓.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  
              ๔.  สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ  
              ๕.  ผู้ร่วมด าเนินการ  
              ๖.  ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  
              ๗.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
              ๘.  การน าไปใช้ประโยชน์  
              ๙.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
             ๑๐.  ข้อเสนอแนะ  
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
             เรื่อง    
             หลักการและเหตุผล  
             บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ  
             ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 
บรรณานุกรม (ถ้ามี) 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
๑. ชื่อผลงาน เรื่อง 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตั้งแต่วันที่                                      ถึงวันที่   

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
  4.1  
  4.2 
  4.3 

๕. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)     

      5.1             สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.2            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.3            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ  

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
6.1 
6.2 
6.3 

 ๗. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

      7.1 เชิงปริมาณ  
 
      7.2 เชิงคุณภาพ 
 

๘. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 8.1  
 8.2 
 8.3 

๙. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 9.1  
 9.2 
 9.3 



 

๑๐. ข้อเสนอแนะ 
 10.1   
 10.2 
 10.3 
 
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
        ลงชื่อ ................................ 
              (....................................) 
                  ผู้เสนอผลงาน 
            ........./................../........... 

 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความ

เป็นจริงทุกประการ 
            ลงชื่อ ............................ 
                   (............................) 
         ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ........./................/........ 

    ลงชื่อ ................................ 
            (..............................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ 
  ......../.............../........ 

  
                     ลงชื่อ ................................ 
                         (................................) 
          ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ......../.............../.......... 

    
              ลงชื่อ ............................. 
                    (............................) 
  ผู้ร่วมด าเนินการ 
        ......./................./.......... 

 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

           ลงชื่อ ................................. 
                 (.................................) 
    ต าแหน่ง....................................... 
   ........./.................../......... 
          (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 

   ลงชื่อ ...................................... 
                 (.........................................) 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง............................ 
        ........../..................../.......... 
 

    
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรื่อง...................................................................................... ................................ 

หลักการและเหตุผล  
 
 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ  

 บทวิเคราะห์ 
           ...........................................................................................................................................................  

 แนวความคิด 
............................................................................................................................. .............................. 

 ข้อเสนอ 
............................................................................................................................. .............................. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 
 
   

ลงชื่อ............................................... 
         (.............................................) 
                   ผู้เสนอแนวคิด  
          ........../................./............. 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

                          ลงชื่อ.........................................                           ลงชื่อ ........................................        
                               (........................................)                                 (.......................................) 
                  ต าแหน่ง................................................                           ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                                                                                                              
                 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)                       วันที่........./.................../..........                
                          วันที่........./.................../..........    
 



 

บรรณำนุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
  

 



 

แบบประเมินผลงาน  

ความเห็นของกรรมการ   
............................................................................................................ ................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................................ 
.............................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... .. 

สรุปผลการประเมิน 
 (    )  ผ่านการประเมิน 
 (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
      ลงชื่อ.....................................กรรมการ 
              (          ) 
          วันที่ ............/ ............/ ........... 

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการประเมิน คอืผู้ที่ไดร้ับคะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐   และคะแนนรวมจากทุกองค์ประกอบ        
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. คุณภาพของผลงาน  (ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน)  พิจารณาจาก 

    ๑.๑ เป็นผลสา่เร็จของานทีส่ามารถนา่ไปใช้ในการแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริม    
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

    ๑.๒ เป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี              
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถน่าไปปฏิบัตไิด้จริง 

๒. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน  พิจารณาจาก 

๒.๑ การใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดา้นในการปฏิบัติงาน                             
ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน 

    ๒.๒ มีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๓. ประโยชน์ของผลงาน  พิจารณาจาก 

    ๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหนา้ที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน หรือประเทศชาติ 

๔. ความรู้ความช านาญและประสบการณ์  พิจารณาจาก 

    ๔.๑ การน่าความรู้ ความช่านาญ และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ ความรู้ ความช่านาญ และประสบการณท์ี่นา่มาใช้เปน็ที่ยอมรับ 

 
 

รวม ๑๐๐  



1 

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่  
เข่น 
- หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่  

2 

กลุ่มข้าราชการที่มี
ประสบการณ์ เช่น 
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
และทักษะด้านงานศุลกากร 
- หลักสูตรการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ตรวจสอบสินค้า 
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร 
- หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลย ี

3 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย เช่น  
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง 
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

4 

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส่วน 
เช่น 
- หลักสูตรนายด่านและ
ผู้บริหารกรมศุลกากร 
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง (ของ
กระทรวงการคลัง และ
กรมสรรพากร 

5 

กลุ่มข้าราชการระดับบริหาร 
เช่น 
- หลักสูตรการสัมมนานาย
ด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร 
- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง (นปส.) 
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง 
(นบค.) 
 



สรปุภาพรวมหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง 

การด าเนนิการพฒันาบคุลากร 

กรอบที่ 1 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ 
พัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรตามหนังสือ สบท. 
ที่ กค 0516(ส)/ว 15 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

กรอบที่ 2 แนวทางการด าเนินการถ่ายทอด 
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา  
ตามหนังสือ สบท. ที่ กค 0516(ส)/32  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

กรอบที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนา 
บุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring) ตามค าสั่งค าสั่ง 
กรมศุลกากร ที5่26/2560  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  

กรอบที่ 4 การพัฒนาต่อปี (Man – Day) 
แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ที่ก าหนดของตนเอง 
ไม่น้อยกว่าปีละ 7 วัน 















 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร 
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 

…………………………………… 

 กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 เห็นชอบในการมอบอ านาจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ            
ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา และได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ      
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล       
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านัก ส านักงาน และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 
31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมศุลกากร 

 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้  โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ   
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ต้องปรับปรุง  โดยให้คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้     

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
ดีเด่น 90 - 100 
ดีมาก 80 - 89 

ดี 70 - 79 
พอใช้ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

                                
 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ  
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
 

          
/ (๓) ให้ผู้ ... 

 
 

 



- ๒ - 
 
      (3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี   
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย        
 (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน             
  (5) กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการอ่ืนๆ  
ภายในกรมศุลกากร ให้หัวหน้าส่วนราชการตามสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่อยู่  ณ วันที่           
1 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน         
โดยให้ตัดยอดจ านวนคนและจ านวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้น าผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการประจ า ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ        
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

 3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562    

 4. การบริหารวงเงิน  โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

        กลุ่มที่  1  ประเภทอ านวยการระดับสูง   
        กลุ่มที่  ๒  ประเภทอ านวยการระดับต้น 
        กลุ่มที่  ๓  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
        กลุ่มที่  ๔  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
        กลุ่มที่  5  ประเภทวิชาการ  (ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)   
 
 
 
 
 

          / ๕. ก าหนด ... 
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 5. ก าหนดผู้มีอ านาจประเมินผลการปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท/ระดับต าแหน่ง  ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อประกอบการประเมินฯ 

 ผู้มีอ านาจประเมินฯ  
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ ) 

๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - อธิบดี 

๒. ประเภทอ านวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)    
    ๒.๑ ผอ.ส านัก และ ผอ.ภาค 1-4  

รองอธิบดี/ทปษ. ที่ก ากับดูแล 
  
 

อธิบดี     ๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)   ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

    ๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.) - 
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
   ๓.๑  ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 
ผอ.ส านัก/รองอธิบดี/        
ทปษ. ทีก่ ากับดูแล 

 
อธิบดี 

   ๓.๒  ผอ.กวางโจว (ชพ.) - อธิบดี 
   ๓.3  ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ า 
          หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่ 
          ชว่ยราชการผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

   ๓.4  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ  
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจ า) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ 

 (ตาม ว 12/2555 ข้อ 1) 

    ๓.5  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ 
(ช่วยเป็นการครั้งคราว) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ  

ส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ  
          ช านาญการพิเศษ,ระดับช านาญการและ 
          ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป  

(ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และ
ระดับปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับ
ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม และด่านศุลกากร 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มอบอ านาจให้หัวหน้า      
ส่วนราชการระดับส านัก/

ส านักงาน/กลุ่ม             
เป็นผู้ประเมินฯ                  

  
 6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก และกลุ่มเป็นผู้บริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป 
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.9998 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  
 

        

    

 

/ 7. วธิีการ ... 
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 7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

                     (1) ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่       
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347    
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
   (2) ให้ผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตรา              
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ    
       การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง     
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณ    
ที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
    (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ        
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้        
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่ก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
  (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency) 
ในระดับใกล้เคียงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบที่ผ่าน ๆ มา (กรณีตัวอย่าง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 2/2561 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.14………)      

     ตัวอย่างการก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่ อยเพ่ิมเติม     
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558            
      ตัวอย่างท่ี 1   การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น  

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก  80 – 89.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

           
 
 
 

/ ตัวอย่างท่ี ๒ ... 
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      ตัวอย่างที่ 2  การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก 
 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก (B+) 85 – 89.99 
   ดีมาก (B) 80 – 84.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60  
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วย-ลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วย-ลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาท างานสายเกิน 6 ครั้ง 
  (10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย   
    (11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง    
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
   (12) กรณีท่ีข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ให้จัดท า “ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

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



   
 

























































 
บัญชีก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน 

ตำมประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
 

ต ำแหน่ง หลักเกณฑ์ อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

นิติกร ไดร้ับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่หลักในต ำแหน่งนิติกรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ก ำหนดใน
ประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ให้ได้รับ พ.ต.ก. ดังนี้ 

1. ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งนิติกร 
ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่ำ 1 ปีส ำหรับผู้มี
วุฒิปริญญำเอก ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท  หรือไม่น้อย
กว่ำ 4 ปีส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ให้ได้รับ พ.ต.ก.                 
         ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งนิติกร
และได้รับ พ.ต.ก. ระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.                 

2. ด ำรงต ำแหน่ง ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งนิติกร  
ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ให้
ได้รับ พ.ต.ก.                                                                                                                                    
          ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษต ำแหน่ง
นิติกร และได้รับ พ.ต.ก. ระดับช ำนำญกำรมำแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.         
     3. ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง
นิติกร ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกร  ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ให้ได้รับ พ.ต.ก.                                                                                                                                    
     4. ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร สำยงำนอ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (นิติกำร) ระดับต้น  ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำน
กฎหมำยในต ำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก                                                                
     ในกรณีที่ทำงรำชกำรมีค ำสั่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติ
หน้ำที่อ่ืนหรือในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตำมข้อก ำหนดนี้เมื่อใดให้งดจ่ำย พ.ต.ก. 
ส ำหรับผู้นั้นตั้งแต่ไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเป็นต้นไป 
     ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษผู้ใดจะรับเงินเพิ่มในอัตรำที่สูงขึ้นตำมระดับต ำแหน่งได้ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้  
     (1) ต้องปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในส่วนรำชกำร/หน่วยงำนตำมที่
ก ำหนดในประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ระหว่ำงได้รับ พ.ต.ก. 
     (2) เป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่    
อ.ก.พ.วิสำมัญเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนนักกฎหมำยภำครัฐ
ก ำหนด 
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ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน 
……………………………………………………… 

 
ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิม

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง        
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐจ าแนกได้เป็น  14  ลักษณะงาน ดังนี้ 

 1.  ลักษณะงานที ่1  :  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 

  หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ และน ามาใช้
วิเคราะห์  ปรับ  ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ* (โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมา
ใหม่ทั้งฉบับหรือการยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้
กฎหมายหรือกฎ  เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ 

  ลักษณะงานนี้อาจจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ  คือ 

(1) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมาย
ในระดับประกาศกระทรวง/กรม  ระเบียบกระทรวง/กรม ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการ
ทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ต้นเรื่องยกร่างเสร็จ  และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น ตามที่กฎหมายก าหนดลงนามให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที 

(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ  ต้องส่งให้องค์กรอ่ืนด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 

2.  ลักษณะงานที่ 2  :  การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 

 หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ  หรือกฎหมายต่างประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานก าหนดในการพันนางานด้านกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
* กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2544 มาตรา 4) 

 

 

 



3.  ลักษณะงานที่ 3  :  การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 

 หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพ่ือให้
ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมาย  หรือการ
อ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ 
และเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้ค าปรึกษานี้ ได้เป็น       
3 ลักษณะงานย่อย คือ 

 (1) งานด้านให้ค าปรึกษา  หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้ค าปรึกษาแนะน า
ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายในระดับสูง 

 (2) งานที่ปรึกษากฎหมาย  หมายถึง  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง  ปรับปรุง  แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการระดับกรม และ
กระทรวงที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมากเป็นพิเศษ 

 (3) งานบันทึก  สรุป  วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย  หรือความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย 

4.  ลักษณะงานที่ 4  :  การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 

 หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้ งสัญญา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยผู้ปฏิบัติ งานต้องพิจารณา ร่าง  ตรวจแก้ไข และแปล               
(กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ
ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานั้น  ทั้งนี้เพ่ือก่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป้องกันมิให้
ราชการต้องเสียเปรียบ  ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 (1) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือ การยกร่างสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึง          
นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย 

 (2) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่ างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างสัญญาที่
คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุก าหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องส่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา 

 (3)  งานบริหารสัญญา  ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา  
รวมถึง การด าเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา  และการเรียกให้ธนาคารน าเงินค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญามา
ส่งมอบให้กับทางราชการ  เป็นต้น 

5.  ลักษณะงานที่ 5  :  การด าเนินการทางวินัย 

 หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา
วินัย และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการประจ าส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี  เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน  ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การตั้งเรื่องกล่าวหา  
การสืบสวน  การสอบสวนทางวินัย  การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ  การสั่งพักราชการ หรือ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการลงโทษข้าราชการที่กระท าผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งให้ข้าราชการที่
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บกพร่อง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต ำแหน่ง
หน้ำท่ีรำชกำรหรือกำรสั่งให้ขำ้รำชกำรท่ีมีกรณีถูกสอบสวนว่ำกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและ     
ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน  ออกจากราชการ เป็นต้น  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลที่มีอ านาจในการ
ลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการข้าราชการผู้นั้นต่อไป 



 นอกจากนี้  ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องด าเนินการวางแผนและก าหนดโครงการพันนางานวินัย 
การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด  อีกท้ังต้องติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและพันนา
มาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและติดตามและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการประจ าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัย
แล้วแตก่รณีด้วย 

6.  ลักษณะงานที่ 6 : การท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน หรือส านวนการสืบสวน
จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน 

 หมายถึง  งานท าส านวนการไต่สวน  ส านวนการสอบสวนหรือส านวนการสืบสวนที่มี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงานและบัญญัติให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือไต่สวน การสืบสวน และ           
การสอบสวนอย่างแจ้งชัด 

7.  ลักษณะงานที่ 7  :  การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือคดีอืน่ 

 การด าเนินคดีอาญา  หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจ าเลยในคดีอาญา  โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายพยานหลักฐาน    
เพ่ือด าเนินคดีเอง หรือเพ่ือประสานงานกับพนักงานอัยการ 

 ส าหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีในศาลแทนรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจ าเลย เนื่องจากกระท าไปตามอ านาจหน้าที่ หรือ
เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพ่ือท าค าฟ้อง ค าให้การ ค าอุทธรณ์          
หรือฎีกาเอง หรือเพ่ือประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 

 นอกจากการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยั งหมายรวมถึง            
การด าเนินคดีปกครองในศาลปกครอง  คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอ่ืนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ของศาลนั้นๆ ด้วย 

8.  ลักษณะงานที่ 8  :  การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง 

 หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้
ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ  พยาน  หลักฐาน  ข้อเท็จจริงในค าอุทธรณ์ เพ่ือเสนอแก่คณะกรรมการ  
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์นั้นนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้
ยังต้องด าเนินการศึกษาพันนาระบบงานอุทธรณ์  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานอุทธรณ์ จัดท าสรุปจ าแนกค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือปัญหา
เกี่ยวกับงานอุทธรณแ์ก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย 

9. ลักษณะงานที่ 9  :  การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 

 หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และ    
กฎทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ก าลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและ    
การสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือผลในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 
การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมีการจัดท าเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้ 
จัดท าฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง   



 10. ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

  หมายถึง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตาม
พิพากษาหรือค าสั่งในการรวบรวมเงินให้พอช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้นถอนสิ่งปลูก
สร้างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มี
อ านาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้
บัญญัต ิ

  ลักษณะงานนี้  ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับ
คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ตามค าสั่งศาล  การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลใน
ฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล  การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การด าเนินการ  ยึด อายัด 
จ าหน่ายทรัพย์สิน  เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจตลอดจน      
ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้ รวมถึงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น 

  นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 

11. ลักษณะงานที่ 11 : การด าเนินการมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการด าเนินการเกี่ยวกับ       
การอุทธรณ์) 

  หมายถึง  การเตรียมค าสั่งทางปกครอง การพิจารณาค าสั่งทางปกครอง การออกค าสั่ง
ทางปกครอง การแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง และหมายความรวมถึง
พิจารณาด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 หรือพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง เช่น 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

12. ลักษณะงานที่ 12 :  การด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี  

  การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น  และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 

13. ลักษณะงานที่ 13 :  การเตรียมการระงับข้อพิพาท  

  การระงับข้อพิพาท หมายถึง  การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการฟ้องศาล 
ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ 

  ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแต่ละวิธี 

14. ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอ่ืนที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง  
 

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



 

(ปกหน้า) 
 

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม 

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
(กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก หรือกรณใีห้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 

นาย/นาง/นางสาว……………………..………………. 
ต าแหน่งนิติกร ระดับ ..............................ต าแหน่งเลขที ่………… 

ด่าน/ส านัก/ส านักงาน ……………………………………….. 
กรมศุลกากร 

 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 

หน้า 
แบบ พ.ต.ก. 1-1    แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ส าหรับการพิจารณา 

ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ประวัติการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 3  ผลงานที่เป็นผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายหรือ 

ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย 
ส่วนที่ 4  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 
 
แบบ พ.ต.ก. 1-2    แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม 

ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร   
ส่วนที่ 1  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม 

 
 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
ส าหรับการพิจารณาให้ได้รบัเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 

              กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก                  กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 
 
 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ – นามสกลุ .......................................................................ต าแหน่งเลขท่ี.............................................. 
ต าแหน่ง   ............................................................. .............ระดับ .............................................................. 
สังกัด ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน  ........................................................................................................................ 

ส านัก/ส านักงาน.......................................................................................................................... 
กรม.................................................................         กระทรวง................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   .................................................Email  ............................................................. 
 

 
2. ประวัติการศึกษา 
ล าดับ วันเดือนปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การได้รับทุนการศึกษา 

 1  ...............................................................................................     ปี พ.ศ.   ............... .................... 
 2  ...............................................................................................     ปี พ .ศ.   ................................... 
 3  ...............................................................................................     ปี พ.ศ.   ............ ....................... 
 
 
 

  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

แบบ พตก. 1-1 
- ๑ - 



 

 
3. ประวัติการรับราชการ 
ล าดับ วันเดือนปี ต าแหน่ง หน่วยงาน / ส่วนราชการ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
4. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน 

หลักสูตร / สาขาที่อบรม สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

- ๒ - 



 

 
5. การได้รับค าสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น 
ล าดับ เลขที่ค าสั่ง /  

วันที่ออกค าสั่ง 
รายละเอียดค าสั่ง         ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
6. ประวัติการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
      (เฉพาะกรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราทีสู่งข้ึน) 
ล าดับ ประเภทและระดับต าแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม วันเริ่มต้นรับเงินเพิ่มฯ 
    
    
    
    
    
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   .................................................... (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
               (........................................................) 
            (วันที่)............/ ..................../ ............... 

- 3 - 



 

 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน (Job Description) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2  ประวัติการปฏิบัติงาน 
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2. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย   (ให้ผู้ขอรับการคดัเลือก ระบุกระบวนงาน/โครงการ ท่ีได้ปฏิบัติย้อนหลังไป 4 ปี หรือ 2 ปี ตามคุณวุฒิและระดับต าแหน่ง ต้ังแต่ด ารงต าแหน่งนิติกร )                

ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการ 
และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเรจจของงาน 

ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต) 
ลักษณะงาน 
ด้านกฎหมาย 

ความรู้ ทักษะที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ความยุ่งยากของงาน และ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
ต าแหน่ง  ............................................. (ช่วงเวลาปฏิบัติงาน)      
กลุ่มงาน  .....................................  ส านัก  .....................................      
(1) หัวข้อที่ปฏิบัติ........... 
(4ปี / 2 ปี ย้อนหลัง 
ปฏิบัติงานอะไรมาบ้างที่
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย) 

มีข้ันตอนวิธีการที่ด าเนินการ
อย่างไร 

- เกิดอะไรขึ้นจากการ 
  ปฏิบัติงาน 
       

ลักษณะงานใด 
ใน 14 ด้าน 

- ใช้ความรู้  ทักษะ  
   อะไรบ้างในการ  
   ปฏิบัติงานนี้หรือ 
   โครงการนี้ 

- งานที่ปฏิบัติหรือโครงการ 
   ที่ปฏิบัติ มีความยุ่งยาก 
   อย่างไร  และแนวทางที่ 
   ใช้แก้ปัญหาอย่างไร 

- ใช้ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 
...วัน (ปกติ 230 
วัน ต่อปี) 

(2) หัวข้อที่ปฏิบัติ............. 
 

     หรือสัดส่วน 
ร้อยละเท่าใด  

(3) หัวข้อที่ปฏิบัติ............. 
 

      

(4) หัวข้อที่ปฏิบัติ............. 
 

      

(5) หัวข้อที่ปฏิบัติ............. 
 

      

   รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  (ร้อยละ)  
   รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ  (ร้อยละ)  
   รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  (ร้อยละ) 100 
                                   

- 5 - 



 
 
           ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง....................................................... 
                          ......…/................./............ 
 

(ลงชื่อ) ..………………………………………………….. (ผู้รับรอง) 
(....................................................) 

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง 
(หัวหน้าฝ่าย/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการส่วน) 

….…..…/................./............ 
 

(ลงชื่อ) ..………………………………………………….. (ผู้รับรอง) 
(..........................................................) 

ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน 
……...…/................./............ 
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ตอนที่ 1   รายละเอียดผลงาน 
                 โปรดแสดงผลงาน / ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอพัฒนางานด้านกฎหมาย          
อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทักษะ 
ความช านาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปรับใช้และการตีความกฎหมาย รวมถึงสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง / พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น ดังนี้   

กรณีที่ 1  ผลงานหรือผลส าเรจจของงานด้านกฎหมาย  

ชื่อเรื่อง / โครงการ............................................................................................................................................ .  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ............................................................................................................................... 

รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ .......................................................................................................................  
............................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน .........................................................................................................  
................................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................. 

ผลส าเร็จของงาน ............................................................................................................................. ..................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................. ...................................
............................................................................ .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ............................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ....................................................................................
.................................................................................................................................................................. .................
............................................................................................................................. ................................................... 

ส่วนที่3 ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เฉพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก) 
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ผลสัมฤทธิ์จากการน าข้อเสนอ / แนวคิดการพัฒนางานไปใช้จริง  
............................................................................................................................. .................................................. 
..................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
สัดส่วนของผลงาน ............................................................................................................................................. 
   

ผู้ร่วมจัดท าผลงาน สัดส่วนผลงาน
(ร้อยละ) 

การให้การรับรอง         
(ลงนามผู้ร่วมจัดท าผลงาน) ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

  

 

 

  

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงชื่อ ) ....................................................... 
           (.........................................................) 
ต าแหน่ง ......................................................... 

          ......../........................../................ 
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กรณีที่ 2  ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย  

ชื่อเรื่อง / โครงการ............................................................................................................................................ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน................................................................................................................................. . 

ความรู้จากการอบรมที่ได้น ามาจัดท าข้อเสนอ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................................................ .......................
.................................................................. .........................................................................................................  

ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย  ............................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................ .........
..........................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ...............
............................................................................................. .............................................................................. ........
.................................................................. ..................................................................................................... 

ผลส าเร็จของการน าข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมายไปปฏิบัติ .....................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................ .......................
................................................................................................................................................................ ...................
....................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน  ........................................................................................ .................. 
........................................................ .......................................................................................................................  
.................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................... ..........
สัดส่วนของผลงาน   ....................................................................................................... ................................... 
 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงชื่อ ) .............................................................. 
          (...............................................................) 
   ต าแหน่ง ......................................................... 
               ........./.........................../................... 

- 9 - 



 

 

1. ความเหจนของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พฤติกรรม 
ความประพฤติที่โดดเด่น หรือลักษณะที่โดดเด่นของผู้ขอรับการคัดเลือก) 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
2.  ความเหจนของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก / ส านักงาน (ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาพฤติกรรม ความประพฤติท่ีโดดเด่น หรือลักษณะที่โดดเด่นของผู้ขอรับการคัดเลือก) 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................ ...............................................................................................................  
..................................................................................... ..............................................................................................
.......................................................................................................................................... ................................. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงชื่อ ) ........................................................ ...... 
             (........................................................) 
   ต าแหน่ง ......................................................... 
              ........../.........................../.................... 

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

   ต าแหน่ง ......................................................... 
              ............/........................./................. 

ส่วนที่ 4  ความเหจนของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
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3. ความเหจนของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ / รองหัวหน้า
ส่วนราชการที่ก ากับดูแล (กรณีที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)                   
(พิจารณาจากความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ) 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................... ...............
........................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................................. .
......................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงชื่อ ) ....................................................... 
            (......................................................) 
ต าแหน่ง ......................................................... 
           ........../......................../................ 
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แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 

                  กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก        กรณีขอรับ พ.ต.ก.  ในอัตราที่สูงขึ้น 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 

  (     )   ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย 
  (     )   ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย 
  (     )   ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 

2. การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. 
ก าหนดหรือรับรอง 

  (     )    ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
 ระดับ............................... (ระบุ ต้น/กลาง)  รุ่นที่........................................................... 
  ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร.........................  ออกโดย ............................................................ 
  (     )    ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง 
      หลักสูตร..................................................................................................................... ...... 
      ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร..........................ออกโดย ............................................................ 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

  (     )   ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   รวม................. ปี ............... เดือน .................วัน  
  (     )   ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

  (     )    ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
  (     )    ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด    
             คิดเป็น ร้อยละ..........................  ของระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

แบบ พ.ต.ก.1-2 

  

   ชื่อ  ............................................................. นามสกุล ............................................................................      

   ต าแหน่ง   ...........................................  ระดับ .........................................ต าแหน่งเลขที่....................... 
   สังกัด ฝ่าย/กลุ่มงาน /ส่วน  ..................................................................................................... ...... 
    ส านัก/ส านักงาน....................................................................................................................  
   กรม ...............................................................   กระทรวง ...................................................................... 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

     (     )     ผ่าน                      
     (     )     ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล.............................................................................................. ....... 

                           ..........................................................................................................................................)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ...................................................…....(ผู้ตรวจสอบ) 
                 (......................................................) 
    (ต าแหน่ง) ........................................................... 

          (วันที่) ............../ ..................../ .................. 

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

    (ต าแหน่ง) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

(วันที่) .............../....................../.....................   
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ส่วนที่ 2   สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  
              (เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 

 2.1    การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

1) ลักษณะของผลงานที่น าเสนอ 

          (     )   กรณีท่ี 1  ผลงานหรือผลส าเร็จของงานด้านกฎหมาย 

 -  คุณภาพของงาน 

(     )  ผ่าน                (     )  ไม่ผ่าน 

 -  ความยุ่งยากของผลงาน 
(     )  ผ่าน                (     )  ไม่ผ่าน 

 - ระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะความช านาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
(     )  สูงกว่ามาตรฐาน      (     )  ตามมาตรฐาน 

 -  การน าผลงานไปใช้ 
(     )  เป็นผลงานที่ได้น าไปปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(     )  เป็นผลงานที่ได้น าไปปฏิบัติจริง อยู่ระหว่างการด าเนินการ          
(     )  เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติจริง 

  -  ผลส าเร็จของงาน 
(     )  ตามเป้าหมายที่ก าหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
(     )  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด                           
(     )  ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

         (     )  กรณีท่ี 2  ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย 

 -  คุณภาพของงาน 

(     )  ผ่าน                (     )  ไม่ผ่าน 

  -  การน าความรู้จากการอบรมมาใช้ 
(     )  มีการน าความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้             
(     )  ไม่มีการน าความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้                     

 -  การน าผลงานไปใช้ 
(     )  เป็นผลงานที่ได้น าไปปฏิบัติจริง                           
(     )  เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติจริง                           

 -  ผลส าเร็จของงาน 
(     )  ก่อให้เกิดการปรับปรุง/ พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ 
(     )  ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง/ พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ 
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2) สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 
 (     )  ผ่าน   (ระบุเหตุผล ............................................................................................. .................. 
 …………………............................................................................ ............................................) 

(     )  ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล ................................................................................................ ............ 
........................................................................ ....................................................................) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ประธานกรรมการ 
           (......................................................)                                                   
(ต าแหน่ง)..................................................   
     (วันที่)........./ ............................/............... 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ  
          (.........................................................)                                                   
(ต าแหน่ง).....................................................   
     (วันที่).........../.............................../................ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ 
          (.........................................................)                                                   
(ต าแหน่ง).......................................................   
     (วันที่)............./ .............................../ ............... 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... เลขานุการ  
         (..........................................................)                                                  
(ต าแหน่ง) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   
     (วันที่)............/ .............................../ ............... 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ  
          (.........................................................)                                                   
(ต าแหน่ง).......................................................   
     (วันที่)............./................................/................ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ  
          (.........................................................)                                                   
(ต าแหน่ง).......................................................   
     (วันที่)............./ .............................../ ............... 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ  
          (.........................................................)                                                   
(ต าแหน่ง).......................................................   
     (วันที่)............./................................/................ 
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ส่วนที่ 3    สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล           

1) องค์ประกอบการประเมิน 

คุณลักษณะและพฤติกรรมทีใ่ชใ้นการประเมิน ระดับการ
ประเมิน 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่รับมอบหมายและ/หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ในด้านความส าเร็จและความผดิพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ/หรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
      ที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแลว้ก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
       เร่ือยๆ  หรืองานใดที่พบวา่มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข  ไม่ละเลยหรือ 
       ปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนัน้ซ้ าๆ อีก 
 

15  

2. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    -  คิดคน้ระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ  เพื่อประสทิธผิลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัตไิด้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวชิา/งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหนา้ 
      อยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานทียุ่่งยากซบัซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิง่เร้าภายนอก 
 

15  

3. การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะหห์าสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบตัิได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตดัสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง) 
 

15  

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    -  รักษาวินัย 
    - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
 

15  

5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน   ผู้รับบริการ และ 
       ผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจไดอ้ย่างชัดเจน โดยใช ้
      ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 

15  
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คุณลักษณะและพฤติกรรมทีใ่ชใ้นการประเมิน ระดับการ
ประเมิน 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา คน้คว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ/วิชาชีพ 
      อยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

15  

7. วิสัยทัศน์ (Vision)  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหนา้ อย่างมีหลักการและเหตุผล 
    - ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนด าเนนิการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
      ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

10  

รวม 100  
 

2) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
(     )  ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

           (ระบุเหตุผล).................................................................................................. ............................ 
                    ........................................................................................................................ ..........................    
                   ........................................................................................................................ ............................ 
 (     )   ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70) 
                   (ระบุเหตุผล) ......................................................... ......................................................... ............. 
                   ......................................................................................................................... ............................. 
                   ........................................................................................................................ ............................. 

      ทั้งนี้ ขอรับรองว่าผู้ขอรับการคัดเลือก (นาย/นาง/นางสาว) ....................................... ........................
มีสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ) ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อผู้ประเมิน) ......................................................... (ผู้บังคับบัญชาระดับต้น)  
                    (.........................................................)   
         (ต าแหน่ง) ..............................................................   
             (วันที่)................/............................../................ 
 

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................(ผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ)  
                    (............................................................)   
         (ต าแหน่ง) ...................................................... .......   
              (วันที่)................/.........................../................ 
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3) ความเหจนของหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่                                        
(     )    การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม ก าหนด 
(     )    การประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม ก าหนด 
 

 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 (ต าแหน่ง) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  

        (วันที่)................/............................./.................... 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ .........(ผู้ตรวจสอบ)  
        (...............................................................)  
(ต าแหน่ง) ..........................................................   
   (วันที่).................../............................/............... 
 

- 18 - 



 

 
 

ภาคผนวก 
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แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
(ชื่อ – นามสกุล) 

ต าแหน่ง..........................................ต าแหน่งเลขที่.......................... 
สังกัด................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก) 
 

1.  ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ...........................................................................................................................          
 

2.  ต าแหน่ง  ........................................ระดับ.........................................ต าแหน่งเลขท่ี ............ ......................  
     สังกัด....................................................................................................................... ..................................                       
     ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ ............................................................อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท             
                                   

3.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
     เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. ...............................                       
      อายุราชการ .....................ป.ี....................เดือน  (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน) 
 
 

4.  ประวัติการศึกษา  (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกใน ก.พ.7) 
          คุณวุฒิ(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)    วิชาเอก                ปีที่ส าเร็จการศึกษา            สถาบัน 
          .....................................                ......................              .....................              . ..............................     
          .....................................                ......................              .....................              . ..............................  
          .....................................                ......................              .....................              ............................... 
              

5.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต) 
     วันออกใบอนุญาต  ....................................................วนัหมดอายุ........................................... ............. 

 
 

6. ประวัติการรับราชการ  (จากเริ่มรบัราชการจนถึงปัจจบุัน   แสดงการเปลี่ยนแปลงการทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารง 
      ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ   รวมทั้งการเปลีย่นแปลงสงักัดและต าแหน่งด้วย) 
 

          วัน เดือน ปี                 ต าแหน่ง                      อัตราเงินเดือน             สงักัด 
         ……………                    … ………………….              ………………              …………………. 
         …………....                    ….………………….              ………………              …………………..  
         ……………                    ……………………..              ………………              .…………………. 
         ……………                    ……………………..              ………………              ………………….         
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑  



 

7.  ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง   (ให้ระบุด้วย) 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
      ....................................................................................................................................................... ........ 
      .................................................................................................................... ........................................... 
 
 
 
 8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
 

             ปี          ระยะเวลา                    หลักสูตร                            สถาบัน 
       …………..        ………………                ……………………..                   ………………………. 
       ……. .……       ………………                 ……………………..                  ……………………….. 
       ……………      ………………                 ……………………..                  ……………………….. 
 

                                    

                                             ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                      ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                           (................................................) 
                                                     ต าแหน่ง............................................ 

                                                            วันที่ ........./.................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  (ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ) 
 

1.  คุณวุฒิการศึกษา 
     (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     (   )  ไม่ตรง   แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62 
 

2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
     (   )  ตรงตามท่ีก าหนด (ใบอนุญาต......................)            
     (   )  ไม่ตรงตามที่ก าหนด 
 

3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     (   )  ครบ 
     (   )  ไม่ครบ   
 

 
      สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
      (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
      (   )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล............................................................................................. ) 
 
 

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

(ต าแหน่ง)  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล/ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วันที่   ........../........................../.............. 
 

 
 

 

 

 



แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

  ชื่อผู้ขอประเมิน ..........................................................ต าแหน่ง......................................ระดับ.....................................  

 ตอนที่ ๑      รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  พจิารณาจาก  
       ๑.๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการใหด้ ี

 พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 
 พยายามปฏิบตัิงานให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 แสดงออกว่าต้องการท างานให้ไดด้ีขึ้น 
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

       ๑.๒  สามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว ้
 ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ       

๒. การบริการที่ดี  พิจารณาจาก  
      ๒.๑  สามารถให้บริการทีผู่้รบับริการต้องการไดด้้วยความเตม็ใจ 

 ให้การบริการเป็นมติร สภุาพ 
 ให้ข้อมูล  ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 
      บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

     ๒.๒ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผูร้ับบริการ 
 รับเป็นธุระ  ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่าง

รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
 ดูแลให้ผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนา  
      การให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พิจารณาจาก  
      ๓.๑  แสดงความสนใจและตดิตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวข้อง 

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม ่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ                

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิราชการ 

      ๓.๒  มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรอืท่ีเกี่ยวข้อง              

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของตน 
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมยั และเกี่ยวข้องกับงานของตนอยา่งต่อเนื่อง         

 

 ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๐ 
 

 
 

 

 

 

  

๒๐ 

 

…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…… 

 

 
 
 

 
 
 

…… 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ตอนที่ ๑     รายการประเมิน (ต่อ) 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

๔ . การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม     พิจารณาจาก  
        ๔.๑  มีความสุจรติ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไมเ่ลอืกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 
 แสดงความคดิเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

        ๔.๒  มีสจัจะเชื่อถือได ้
 รักษาค าพูด มสีัจจะ และเช่ือถือได้ 
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติส านึกในความเป็นข้าราชการ 
  

๕. การท างานเป็นทีม    พิจารณาจาก  
        ๕.๑ ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเรจ็ 

 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดร้ับมอบหมาย 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

        ๕.๒ ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
 สร้างสมัพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ได้ด ี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพของ 
      เพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง             

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 
 

........ 

 

 

 

 

 
 

........ 

 

รวม ๑๐๐  
 
หมายเหตุ  ต้องได้คะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละองค์ประกอบและคะแนนรวมทั้งหมด 
              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2        สรุปความเห็นในการประเมิน 

 
ความเห็นของผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน) 

          (   )  ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
          (   )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
          (ระบุเหตุผล)  …..................................................................................................... ........................................... 
            ............................................................................................................................. ............................................ 
            ............................................................................................................................ ............................................. 

                                                                                     
                                                                         
                                                                                 ลงชื่อผู้ประเมิน .......................................... 
                                                                                                  (.........................................) 
                                                                                       ต าแหน่ง ......................................... 
                                                                                            วันที่......../.................../.............     

 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

          (   )  เห็นดว้ยกับการประเมินข้างต้น 
          (   )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ  
          (ระบุเหตุผล)  ….................................................................................................................. .................................... 
          .................................................................................. ...............................................................................................  
          ............................................................................................................................. ................................................... 

                                                                                       
                                                                                        ลงชื่อ.......................................... 
                                                                                              (.........................................) 
                                                                                        ต าแหน่ง ................................. 
                                                                                          วันที่......./.................../..........     

 

                                                                                      ลงชื่อ................................................. 
                                                                                              (..............................................) 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน 
                                                                                         วันที่........./.................../............     
  

 



 
แบบสรุปผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ชื่อผู้ขอประเมิน ................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
เพ่ือประกอบการประเมินให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   ต าแหน่งเลขที่ ...................................................................  
สังกัด........................................................................................................................................................... ... 
     

ชื่อผลงาน 
(ปีท่ีด าเนินการ) 

สรุปสาระและขั้นตอน 
การด าเนินการ 

ลักษณะงาน/สัดส่วนที่
ปฏิบัติ (ร้อยละ) 

รายช่ือผู้ร่วม
ด าเนินการ/

สัดส่วน(ร้อยละ) 

การน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                                       ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอผลงาน                                                   
                        (......................................)                                                                                                  
                                        วันที่ ........./...................../................. 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น  ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

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

ผู้ร่วมด าเนินการ                                       ผู้ร่วมด าเนินการ                               
วันที่ ........./...................../...............  วันที่ ........./...................../............... 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ   

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

ต าแหน่ง................................................                              ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                  
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ)                     วันที่ ........./.................../..............                                  
วันที่ ........./.................../..............  

เอกสารหมายเลข  ๓ 



                        
    

แบบสรุปข้อเสนอแนวคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ชื่อข้อเสนอ/แนวคิด รายละเอียดข้อเสนอ/แนวคิด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                      
                                                           ลงชื่อ.................................................... 
                                                                  (....................................................) 
                                                                            ผู้เสนอแนวคิด   
                                                                วันที่.........../......................../...............   
 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

                              ลงชือ่.........................................                    ลงชื่อ ........................................        
                              (........................................)                               (.......................................)  
                       ต าแหน่ง................................................                   ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                                                                                                              
                 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ)                   วันที่ ........./.................../.............. 
                       วันที่ ........./.................../.............. 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 (ปกหน้า) 

 
ผลงาน 

 
 ส่วนที่ 1   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เร่ือง.................................................................................................................... 
 
 

ส่วนที่ 2  ข้อเสนอแนวความคิด/เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เร่ือง.................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง..........................................ต าแหน่งเลขที.่......................... 
สังกัด................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

ประกอบการประเมินเพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการ 

 
 



 
 

ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 
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1. ชื่อผลงาน เรื่อง  .......................................................................................................  
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ   
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
10. ข้อเสนอแนะ 
 
 

ส่วนที่ 2  ข้อเสนอแนวความคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรื่อง....................................................................................................................... ..... 

หลักการและเหตุผล 
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

บรรณนุกรม 

ภาคผนวก  (ถ้ามี) 
    ส่วนที่ 1  
    ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1   
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

 
1. ชื่อผลงาน  ................................................................................ .................................................................... 

 

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  (ตั้งแต่..........................ถึง................................) 

 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

 3.1 …………………………………………….. 
 3.2 …………………………………………….. 
 3.3 ………………………………………………. 
 3.4 ……………………………………………… 
 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ผู้ร่วมด าเนินการ(ถ้ามี) 
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 5.3 …………………………….สัดส่วนของผลงาน…………………………………………….. 

 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 
8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
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       ( ............................................... ) 
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       วนัท่ี........./................./..............  

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น  ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
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                                  (........................................)                       (........................................) 
                          วันที่......../.................../.............                    วันที่............./.............../.............     

                    ผู้รว่มด าเนินการ                                    ผู้รว่มด าเนินการ 
 

ได้ตรวจสอบแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ 

                  ลงชื่อ.........................................                           ลงชื่อ ........................................        
                         (........................................)                                (.......................................) 
                       ต าแหน่ง................................................                 ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                                                                                                              
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วัน........./.................../.............. 
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ข้อเสนอแนวความคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 เรื่อง................................................................................................................................................................  
 

หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงชื่อ...................................................... 

                ( .................................................... ) 
       วันที่ ........./................./...................  

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
                              ลงชือ่.........................................                  ลงชื่อ ........................................        
                                      (........................................)                     (.......................................)  
                       ต าแหน่ง................................................             ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                                                                                                              
                 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ)             วันที่........./.................../.............. 
                           วันที่ ........./.................../.............. 
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