ที นร 1006/ว 4

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
20 กุมภาพันธ์ 2552

เรื อง การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญ
เรียน เวียน กระทรวง กรม จังหวัด
ด้ ว ยพระราชบั ญญั ติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 63 บั ญญั ติให้
การย้ าย การโอน หรือการเลื อนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในหรื อต่ างกระทรวงหรื อกรม แล้ วแต่ กรณี ให้ เป็ นไปตามที กําหนดในกฎ ก.พ. ในระหว่ างที ยังมิได้ ออกกฎ ก.พ.
ตามมาตรานี1 สมควรที จะให้ ส่วนราชการดําเนิ นการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญได้ ก.พ. จึ งอาศั ยอํานาจตามความ
ในมาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดการดําเนินการโอน
ข้ าราชการพลเรือนสามัญไว้ เพื อใช้ ปฏิบัติต1ังแต่วันที 11 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี1
1. การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในต่างกระทรวง กรม อาจทําได้ เมื อผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอม
ในการโอนนั1 นแล้ ว โดยให้ แต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ งประเภทเดี ยวกั น ในระดั บที ไม่ สู งกว่ าเดิ ม และรั บเงิ นเดื อน
ไม่สงู กว่าเดิม ทั1งนี1 เว้ นแต่เป็ นการโอนตามข้ อ 2 ข้ อ 4 และข้ อ 6
2. การโอนข้ า ราชการพลเรื อนสามัญ ตํา แหน่ งประเภทบริ หารระดั บ ต้ น และระดั บ สูง
ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิ ชาการระดับเชี ยวชาญและระดับทรงคุ ณวุ ฒิ ประเภททัวไประดับทักษะพิ เศษ
ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ในประเภทและระดับเดียวกัน ในกระทรวงเดียวกัน
ให้ โอนไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่ าวได้ โดยให้ รับเงินเดือนไม่สูงกว่ าเดิม สําหรั บการโอนข้ าราชการ
พลเรื อนสามัญผู้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารระดับสูง และประเภทวิ ชาการระดับทรงคุณวุ ฒิ ให้ ทาํ ได้
เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํา แหน่ งประเภทบริ หารระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง
ประเภทอํานวยการระดั บสู ง ประเภทวิ ชาการระดั บเชี ยวชาญและระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และประเภททั วไป
ระดั บทักษะพิ เศษ ไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตํา แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส่ ว นราชการระดั บ กรมและ
มีหัวหน้ าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่ อรั ฐมนตรี แล้ วแต่ กรณี และการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญตําแหน่ งดั งกล่ าว ซึ งสังกัดส่วนราชการระดับกรม
และมี หัวหน้ าส่ วนราชการอยู่ ในบั งคั บบั ญชาหรื อรั บผิ ดชอบในการปฏิบั ติราชการขึ1 นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี หรื อ
ต่อรัฐมนตรี แล้ วแต่กรณี ไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างส่วนราชการระดับกรม
และมีหัวหน้ าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ1นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่ อ รั ฐ มนตรี แล้ วแต่ กรณี ในกระทรวงเดี ยวกัน อาจทําได้ เมื อผู้ บั งคั บบั ญชาซึ งมีอ าํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยิน ยอมในการโอนนั1 นแล้ ว ทั1งนี1 ให้ โอนไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตํา แหน่ งประเภทเดี ยวกัน
ในระดับที ไม่สูงกว่ าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่ าเดิม สําหรั บการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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4. การโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญตํ าแหน่ งประเภทบริ หารระดั บสู ง และประเภทวิ ชาการ
ระดับทรงคุ ณวุ ฒิ ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญในต่างกระทรวง โดยแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
ประเภทเดียวกัน ในระดับที ไม่ สูงกว่ าเดิม และรั บเงินเดือนไม่ สูงกว่ าเดิม ให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุ มัติจาก
คณะรัฐมนตรี
5. การโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
ในสํานั กงานรั ฐมนตรี และการโอนข้ าราชการพลเรื อนสามั ญสั งกัดสํานั กงานรั ฐมนตรี ไปแต่ งตั1 งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญในกรมหรือต่างสํานักงานรัฐมนตรี อาจทําได้ เมื อผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตาม
มาตรา 57 ทั1งสองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอมในการโอนนั1นแล้ ว ทั1งนี1 ให้ โอนไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดียวกัน
ในระดับที ไม่สงู กว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สงู กว่าเดิม
6. การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือก
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708/ว 2 ลงวันที
31 มกราคม 2539 โดยอนุโลม
7. การโอนข้ าราชการพลเรื อนในพระองค์ไปแต่ งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่ งข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ให้ ทาํ ได้ ตามที ก.พ. เทียบประเภทตําแหน่ ง สายงาน ระดับตําแหน่ ง และเงินเดือนที จะให้ ได้ รับ ทั1งนี1
จะต้ องได้ รับความยินยอมในการโอนจากผู้บังคับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุของทั1งสองฝ่ ายแล้ ว
8. การโอนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใดซึ งดํา รงตํา แหน่ งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง
และได้ รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ไปแต่งตั1งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
หรือตําแหน่งประเภทอื น ซึ งได้ รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราที ตาํ กว่าเดิม จะกระทํามิได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
ความยินยอมจากข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น1ัน และให้ ทาํ ได้ เมื อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว
จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั1งนี1 ได้ แจ้ งให้ กรมและจังหวัดทราบด้ วยแล้ ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง การโอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น และข า ราชการที่ ไ ม ใ ช ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มาบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีรายชื่อพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ตัวอยางหนังสือขอโอน
ดว ยพระราชบัญญัติระเบีย บขาราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
บั ญ ญั ติ ว า การโอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น การโอนข า ราชการที่ ไ ม ใ ช ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ.
กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารโอนสํ า หรั บ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
และขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ และใหไดรับเงินเดือนไว ดังตอไปนี้
๑. การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
๑.๑ ใหสวนราชการพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรบั จาก
ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูขอโอนเทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการนั้น
๑.๒ การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด และตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามหรือไดรับยกเวนกรณีที่มีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖
๑.๓ การโอนต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจากผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ข องส ว นราชการ
หรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมของผูนั้นกอน

/๑.๔ ตําแหนง ...

๒
๑.๔ ตํ า แหน ง ที่ จ ะรั บ โอนต อ งเป น ตํ า แหน ง ว า งที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นและมิ ใ ช เ ป น
ตํ า แหน ง ที่ ส งวนไว เช น เพื่ อ บรรจุ นั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาล ผู ไ ปรั บ ราชการทหารหรื อ ผู ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ เปนตน
๑.๕ ใหผูขอโอนยื่นหนังสือขอโอนตามตัวอยางในสิ่งที่สงมาดวย ๒
๑.๖ ใหรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับที่เทียบได
ระดับที่สูงกวา ระดับที่ต่ํากวา หรือตางประเภทตําแหนงที่เทียบไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบ
ตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได
ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดสําหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
๑.๗ การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หากผูขอโอน
เปนผูเคยดํารงตําแหนงที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน
และป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ใ ช คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา ผู นั้ น จะต อ งได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ที่ ใ ช คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาดั ง กล า ว โดยผลของการสอบแข ง ขั น หรื อ การคั ด เลื อ กกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ทั้ ง นี้ การสอบแข ง ขั น หรื อ การคั ด เลื อ กดั ง กล า วต อ งเที ย บเคี ย งหรื อ ได ม าตรฐานเดี ย วกั บ หลั ก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดสําหรับการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ หรือการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษตามมาตรา ๕๕ จึงจะรับโอนได
๑.๘ กรณี ผู ข อโอนเป น ผู ส อบแข ง ขั น ได ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข า รั บ ราชการ ที่ ก.พ. กํ า หนดและได รั บ ความยิ น ยอมให โ อน
จากสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมหลังจากวันที่ผูดําเนินการสอบแขงขันกําหนดใหสั่งบรรจุ
ซึ่งจะทําใหผูนั้นถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หากสวนราชการที่จะรับโอนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลอันสมควรและบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมยกเลิก ก็ใหรับโอนไดตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมยินยอมใหโอน
๒. การใหไดรับเงินเดือน
๒.๑ การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด
ให ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต ราที่ ไ ด รั บ อยู เ ดิ ม และต อ งไม สู ง กว า เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง ของตํ า แหน ง ประเภท
สายงาน และระดับที่รับโอนตามที่ ก.พ. กําหนด
หากผูขอโอนไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่ําของระดับตําแหนงที่จะรับโอน ก็ใหไดรับ
เงินเดือนในขั้นต่ําของระดับที่ไดรับแตงตั้ง เวนแต ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของระดับนั้น
ยังมีผลใชบังคับอยู ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและไมต่ํากวาขั้นต่ําชั่วคราวของระดับนั้น
/๒.๒ การโอน ...

๓
๒.๒ การโอนผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๕๓ หรือผูไดรับคัดเลือกตามมาตรา ๕๕
ใหไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันหรือประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ แลวแตกรณี
๓. กรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ใหเสนอ ก.พ. พิจารณา
เปนราย ๆ ไป
๔. การโอนที่อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สรางนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖

สิ่งที่สงมาดวย ๑
บัญชีรายชื่อพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓)
๑. ขาราชการพลเรือนในพระองค
๒. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
๓. ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๔. ขาราชการศาลยุติธรรม
๕. ขาราชการฝายศาลปกครอง
๖. ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗. ขาราชการธุรการซึ่งเปนขาราชการฝายอัยการ
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

สิ่งที่สงมาดวย ๒
ตัวอยางหนังสือขอโอนตามมาตรา ๖๔
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอโอน
เรียน (หัวหนาสวนราชการ)
ขาพเจา ........................................... เลขประจําตัวประชาชน .........................................
อายุ ...... ป สัญชาติ ........... ศาสนา ..................... อยูบานเลขที่ .............. ถนน...............................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท .................................. e-mail ......................................................
ปจจุบันรับราชการเปนขาราชการ/พนักงาน ........................................... ตําแหนง ........................................
ระดับ/ชั้น .............................. รับเงินเดือนในระดับ/อันดับ/ชั้น ............................. ขั้น ........................ บาท
สํานัก/กอง ................................................. กรม ................................................... โทรศัพท ........................
ประสงคขอโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหนง ................................................ กรม ........................................................
โดยมีเหตุผลในการขอโอน คือ .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
จึงขอแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน ดังนี้
๑. ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. เริ่มเขารับราชการเมื่อวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............ เปนขาราชการ/
พนักงาน .................................................. ตําแหนง .......................................... ระดับ/ชั้น ...........................
สังกัด ......................................................................
๓. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย

๒
๔. ความรูความสามารถพิเศษอื่น (ถามี) ..............................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ไดแก
( ) สําเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.๗ จํานวน ........ ฉบับ
( ) สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน ....... ฉบับ
( ) รูปถาย จํานวน ...... รูป
( ) เอกสารอื่น (ถามี) เชน สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปนตน
.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดที่ขาพเจาใหไวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอเเสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................................
( .................................................................. )

เอกสารแนบ 1

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

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

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

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

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

-2(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือสมัคร
เข้า รับ การประเมิน แล้ว แต่ไ ม่ไ ด้รับ การคัด เลือ ก ยัง คงมีชื่อ อยู่ในบัญ ชีผู้ส อบคัด เลือ กได้ใ นตาแหน่ง เดิม
และมีสิทธิอยู่ตามเดิม
(2) ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่มีการนา
รายชื่อหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้าง หรือได้รับการจ้าง
ในตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือในตาแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ
เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการจ้างในตาแหน่งที่
ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
(3) การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจะใช้วิธีตาม 2. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้
4. ให้สานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร กาหนดเลขประจาตัว
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามลาดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ
เข้ารับการประเมินโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้ เลขประจาตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจาตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ในบัญชีเดิม ชื่อตาแหน่งในบัญชีเดิม และชื่อ – นามสกุล
5. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน ให้ ผู้ ได้ รั บ เลขประจ าตัว เข้า รั บ การประเมินก่อนเป็นผู้ อยู่ ในล าดับที่ดีกว่าและให้ ห น่ว ยงานตาม 1.
ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่นนั้นเรียงตามลาดับที่ โดยมีสาระสาคัญตาม 4. ด้วย
และส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชีต าม 3.1 จานวน 1 ชุด ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
6. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 5. มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้าง
ตามลาดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 เสียก่อนว่า ผู้ที่จะมารายงานตัวนั้นยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมารายงานตัวโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ทั้งนี้ วันที่กาหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากมีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในวันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่ มารายงานตัวเพื่อจะรับการจ้างด้วยว่า ผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) อยู่หรือไม่ หากผู้นั้น ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจานง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการจ้างในตาแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิ์ การจ้างในตาแหน่งอื่น
ในการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะรับการจ้างครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิ์ นั้นไปขอให้หน่วยงาน
เจ้าของบัญชีตาม 3.1 เพื่อคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของ
ผู้นั้นที่มีอยู่ทางหน่วยงานเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วรวบรวมส่งโดยแนบมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัว
หลัก ฐานการสละสิท ธิ์ จ ากบัญ ชีเ ดิม สัญ ญาจ้า ง และเอกสารการค้าประกัน ไปยัง ฝ่า ยบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ว เพื่อให้กรมฯ มีคาสั่งจ้าง ต่อไป
------------------------------------
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

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

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยืนใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั1งคณะกรรมการคัดเลือกขึ1นคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี1
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี1
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
-------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั!งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ! นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตั!งกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี!
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั!งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น
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(10) การประกาศขึ!นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตั!ง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตํา แหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตั!ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตั!ง ผู น้ ! ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตั!ง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทั!งนี! ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
-------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย 3
เลขทีสมัคร............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว

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

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

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

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

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

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

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

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

เหตุผลทีออก

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

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................

สิ งทีส่งมาด้วย 4
แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร
-----------------------------------------เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั.น
ผูน้ . ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี.
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

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

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

ที นร 1004.1/ว 16

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

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

สิ งทีส่งมาด้วย 1

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

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

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

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

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

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

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

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

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

เหตุผลทีออก

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

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................

สิ งทีส่งมาด้วย 4
แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร
-----------------------------------------เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั.น
ผูน้ . ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี.
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

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

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

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖

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

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

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

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

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

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖

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

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

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

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

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

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุ โลก กทม. ๑๐๓๐๐

ที นร ๑๐๐๖/ว ๑๑
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื อง

การบรรจุผเู ้ คยเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญกลับเข้ารับราชการ

เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ งทีส่งมาด้วย

๑. แบบขอกลับเข้ารับราชการและแบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
กรณี ผถู ้ ูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
๒. แบบขอกลับเข้ารับราชการและแบบหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
กรณี ผไู ้ ด้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
๓. แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผทู ้ ีออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคสี บัญ ญัติ ใ ห้
การบรรจุ ข ้าราชการพลเรื อนสามัญที ได้ออกจากราชการไป เนื องจากถู กสั งให้ออกจากราชการเพื อไปรั บราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรั บราชการทหาร หรื อได้รั บอนุ ม ตั ิ จากคณะรั ฐมนตรี ให้ ไปปฏิ บ ัติงานใด ๆ ซึ งให้ นับเวลา
ระหว่างนั;นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมื อนเต็มเวลาราชการ หรื อออกจากราชการไปทีมิใช่ เป็ น
การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิ บตั ิหน้าทีราชการ กลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรื อกรม ตลอดจน
จะสั งบรรจุ และแต่ งตั; งให้ ด ํ ารงตํ าแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดั บใด และให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ า ใด
ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
เพื ออนุ ว ตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึ งกํา หนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ และแต่ งตั;งข้าราชการพลเรื อนสามัญผูอ้ อกจาก
ราชการในกรณี ต่า ง ๆ กลับ เข้า รั บ ราชการในตํา แหน่ ง ประเภท สายงาน ระดับ และให้ได้รับ เงิ น เดื อนไว้
ดังต่อไปนี;
๑. กรณีบรรจุผ้ ูไปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ
๑.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้บรรจุ และแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(๒) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มสงวนตําแหน่งประเภทเดิ ม ระดับเดิม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้
สําหรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ

๒
(๓) ผู ้ข อกลั บ เข้ ารั บราชการ จะต้ องยื นคําขอพร้ อมหนั งสื อรั บรองประวัติ
การรับราชการทหารตามสิ งทีส่งมาด้วย ๑ ภายใน ๑๘๐ วันนับตั;งแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
(๔) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตาม (๓) หากเห็ น ว่า เป็ นเอกสารที ถู ก ต้อ ง และผูน้ ; ันพ้นจากราชการทหารโดยมิ ได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรง โดยผูน้ ; นั ต้อง
มี คุ ณ สมบัติ ท วั ไปและไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้ า มหรื อ ได้รับ ยกเว้น กรณี ที มี ล ัก ษณะต้องห้ า มตามมาตรา ๓๖
และไม่ ไ ด้ถู ก เปลี ย นแปลงคํา สั ง ให้ อ อกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง เป็ นออกจากราชการ
ตามมาตราอื น ก็ ให้ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ ง มี อาํ นาจสัง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สัง บรรจุ ผูน้ ; ันกลับเข้ารั บราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่งทีสงวนไว้ตาม (๒)
๑.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
(๑) กรณี ผูบ้ รรจุกลับจากรับราชการทหารมี เวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๖ เดื อนขึ;นไป
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ได้รับเงิ นเดื อนสู งกว่าเดิมได้ไม่เกิ นร้ อยละ ๓ ของฐานเงิ นเดื อนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับอยู่
ก่อนออกจากราชการ ถ้ายังมีเศษของเวลาทีเหลื อจาก ๖ เดื อนทีไปรับราชการทหาร เมือนําเศษของเวลาทีเหลื อ
ไปรวมกับเวลาในการปฏิ บตั ิราชการของครึ งปี ทีแล้วมาก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแล้ว มีเวลา
ปฏิบตั ิราชการรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๔ เดือน ก็ให้ได้รับเงินเดือนเพิมขึ;นได้อีกไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคํานวณจาก
ฐานเงินเดือนทีได้ปรับเพิมข้างต้นแล้ว
(๒) กรณี ผูบ้ รรจุกลับจากรั บราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๑ ปี ขึ;นไป
สําหรับ ๖ เดื อนแรก ให้รับเงิ นเดื อนสู งกว่าเดิมได้ไม่เกิ นร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับ
ก่ อนออกจากราชการ และในรอบ ๖ เดื อ นต่ อ ๆ ไป ให้ รั บ เงิ น เดื อ นเพิ ม ได้อี ก รอบละไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๓
โดยคํานวณจากฐานเงินเดื อนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับเพิมขึ;นในแต่ละรอบ ถ้ายังมีเศษของเวลาทีเหลือจาก ๖ เดื อน
ทีไปรั บราชการทหาร เมื อนําเศษของเวลาที เหลื อไปรวมกับเวลาในการปฏิ บตั ิ ราชการของครึ งปี ที แล้วมา
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแล้ว มีเวลาปฏิ บตั ิราชการรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ เดื อน ก็ให้ได้รับ
เงินเดือนเพิมขึ;นได้อีกไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคํานวณจากฐานเงินเดือนทีได้ปรับเพิมข้างต้นแล้ว
(๓) กรณี ออกจากราชการไปรับราชการทหารในช่วงเวลาก่อนวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ให้คิดคํานวณเงินเดือนทีจะให้ได้รับเมือบรรจุกลับเข้ารับราชการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าทีได้รับอยูเ่ ดิม
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหาร ไม่เกินครึ งขั;น ทุกรอบ ๖ เดือน ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
ตามพระราชบัญญัติเงิ นเดื อนและเงิ นประจําตําแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว
และตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี
(๔) ในระหว่างทีผนู ้ ; นั ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ถ้ามีการปรับบัญชี เงินเดือน
ขั;นตําขั;นสู งและคณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ทีได้รับอยูเ่ ดิมเข้าสู่ อตั ราในบัญชีทีได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ปรับให้ผนู ้ ; นั ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าวก่อน แล้วจึงคํานวณการให้ได้รับเงินเดือนตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี

๓
๒. กรณีบรรจุผ้ ูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ ารับราชการ
๒.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้บรรจุ และแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานหรื อต่างประเภททีผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(๒) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มสงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานหรื อต่างประเภททีผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งไว้สาํ หรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ ดังนี;
(๒.๑) กรณี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หาร
ก. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิไว้ สําหรับบรรจุผเู ้ คยดํารงตําแหน่งประเภทบริ หาร ระดับสู ง
กลับเข้ารับราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุ ณวุฒิ มาก่ อนก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ข. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญไว้ สําหรับบรรจุผูเ้ คยดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หาร ระดับต้น
กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญมาก่ อน ก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ค. ถ้าหากในวันทีผนู ้ ; นั ยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ส่ วนราชการนั;น
มี ต ํา แหน่ งประเภทบริ ห ารระดับ เดี ย วกัน กับ ตํา แหน่ ง ที ผู ้ข อบรรจุ ก ลับ เคยดํา รงตํา แหน่ ง อยู่ ก่ อ นออก
จากราชการว่าง และผูน้ ; นั มี คุณสมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจ
สังบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสังบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ งประเภทบริ หารทีว่างดังกล่าวแทน
ตําแหน่งทีสงวนไว้ก็ได้
(๒.๒) กรณี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ก. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดับเชี ยวชาญไว้ สํ าหรั บบรรจุ ผูเ้ คยดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ ระดับสู ง
กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญมาก่ อน ก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ข. ให้สงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม หรื อต่างสายงาน
หรื อ ตํา แหน่ ง ประเภทวิ ชาการ ระดับชํานาญการพิ เศษไว้ สํ าหรั บบรรจุ ผู ้เคยดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษมาก่อน
ก็ให้แต่งตั;งได้โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน

๔
ค. ถ้าหากในวันทีผูน้ ; นั ยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ส่ วนราชการนั;น
มีตาํ แหน่ งประเภทอํานวยการระดับเดี ยวกันกับตําแหน่ งทีผูข้ อบรรจุกลับเคยดํารงตําแหน่ งอยู่ก่อนออกจากราชการว่าง
และผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
อาจสังบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทอํานวยการทีวา่ งดังกล่าวแทนตําแหน่งทีสงวนไว้ก็ได้
(๒.๓) กรณี เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ หรื อตําแหน่ งประเภททัว ไป
ให้สงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้สาํ หรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ
(๓) ต้องบรรจุ ก ลับ เข้า รั บ ราชการภายในกํา หนดเวลาที ค ณะรั ฐมนตรี อนุ ม ัติ
แต่ไม่เกินสี ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
(๔) ผูข้ อกลับเข้ารับราชการจะต้องยืนคําขอพร้อมหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๒ ก่อนวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
(๕) ให้ส่ ว นราชการต้น สั ง กัด เดิ ม ตรวจสอบเอกสารและประวัติ การปฏิ บ ตั ิ งาน
ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี ตาม (๔) หากเห็ นว่า เป็ นเอกสารที ถู กต้อง และผูน้ ; ันพ้นจากการปฏิ บตั ิ ง านดัง กล่ า ว
โดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างนั;นอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
อย่างร้ ายแรง โดยผูน้ ; นั ต้องมีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามหรื อได้รับยกเว้นกรณี ทีมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ก็ใ ห้ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สังบรรจุ ผูน้ ; ัน กลับ เข้ารั บราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่งทีสงวนไว้ตาม (๒)
๒.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทํา นองเดี ย วกั บ การบรรจุ
ผูอ้ อกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ แต่ท; งั นี; ต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั;นสู งของตําแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดับทีบรรจุกลับ
๓. กรณีบ รรจุ ผ้ ู อ อกจากราชการไปที.มิ ใ ช่ เป็ นการออกจากราชการในระหว่ า งทดลอง
ปฏิบัติหน้ าทีร. าชการกลับเข้ ารับราชการ
๓.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้ บ รรจุ และแต่ งตั;งให้ ด ํารงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับ ไม่ สู ง กว่ า เดิ ม
สายงานเดิ ม หรื อต่ างสายงานที ผูน้ ; ันมี คุณ สมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บ ตํา แหน่ งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(๒) ผูข้ อกลับเข้ารั บราชการจะต้องยืนคําขอพร้ อมประวัติการรับราชการและ
ประวัติการทํางานทุกแห่ง ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๓

๕
(๓) ให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวัติการรับราชการ และประวัติการทํางาน
และสอบถามไปยัง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้อ งเพื อ ให้ ไ ด้ร ายละเอี ย ดข้อ เท็ จ จริ ง มากที สุ ด
มาประกอบการพิจารณา โดยผูน้ ; นั ต้องมี คุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามหรื อได้รับยกเว้นกรณี
ทีมีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
(๔) ในการพิ จารณาการบรรจุ กลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ งประเภทบริ หาร
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว ไป ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานทีผา่ นมา เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ของทางราชการ
สําหรั บการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ หรื อในตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ ซึ งเป็ นตําแหน่ งต่างสายงานและไม่ได้จดั อยูใ่ นกลุ่มตําแหน่ งเดี ยวกันกับตําแหน่ ง
ทีเคยดํารงอยู่ก่อนออกจากราชการ ให้ อ.ก.พ. กรม หรื อคณะกรรมการที อ.ก.พ. กรมแต่งตั;งเป็ นผูพ้ ิจารณา
สําหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
หรื อตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส และให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรื อคณะกรรมการ
ที อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั;งเป็ นผูพ้ ิจารณาสําหรั บการบรรจุ กลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับทักษะพิเศษ
ส่ วนการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ หรื อ
ตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับปฏิ บตั ิงาน ส่ วนราชการนั;นจะต้องไม่มีบญั ชี ผูส้ อบแข่งขันได้ตามมาตรา ๕๓
หรื อบัญชี ผไู ้ ด้รับการคัดเลื อก ตามมาตรา ๕๕ ในตําแหน่ งในสายงานทีจะบรรจุกลับรอการบรรจุอยู่ เว้นแต่
ผูท้ ีจะบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นผูท้ ีออกจากราชการเพือไปดํารงตําแหน่ งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรื อ
ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง หรื อตําแหน่ งอื นที ก.พ. กําหนด หรื อเพือสมัครรับเลื อกตั;งเป็ นสมาชิ กรั ฐสภา
สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน หรื อลาออกจากราชการเพือติดตามคู่สมรสทีไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
หรื อไปปฏิ บตั ิ ง านในต่ างประเทศตามระเบี ยบว่าด้วยการลาของข้าราชการ หรื อเป็ นผูท้ ี ออกจากราชการไป
เนื องจากทางราชการเลิ กหรื อยุบหน่ วยงานหรื อตําแหน่ ง ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิ จ ารณาเห็ น ว่า มี เ หตุ ผ ลและความจําเป็ นเป็ นพิ เศษสมควรที จะบรรจุ ผูส้ มัครกลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ ง
ที มี บ ัญชี ผู ้สอบแข่ งขันได้หรื อบัญชี ผู ้ได้รั บการคัดเลื อก ให้ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิ จารณาเป็ นราย ๆ ไป
๓.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ผูไ้ ด้รับการบรรจุกลับได้รับเงิ นเดื อนไม่สูงกว่าทีได้รับอยู่เดิ มก่อนออกจากราชการ
แต่ท; งั นี; ตอ้ งไม่สูงกว่าเงิ นเดื อนขั;นสู งของตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับที บรรจุ กลับ หากในระหว่างที ผูน้ ; ัน
ออกจากราชการไป ถ้ามี การปรั บบัญชี เงิ นเดื อนขั;นตําขั;นสู ง และคณะรั ฐมนตรี ได้ก าํ หนดหลักเกณฑ์และวิธี การ
ในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนสามัญทีได้รับอยูเ่ ดิมเข้าสู่ อตั ราในบัญชี ทีได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด
ก็ให้ปรับให้ผนู ้ ; นั ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวด้วย

๖
๔. กรณีอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ฉบับนี ให้เสนอ ก.พ. พิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั;งนี; ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิ การ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖

๗
สิ งทีส่งมาด้วย ๑
แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผถู ้ ูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
เขียนที..........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
ข้าพเจ้า ......................................เลขประจําตัวประชาชน........................อยูบ่ า้ นเลขที...........
ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................อํา เภอ/เขต...................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์.....................e –mail …………...…..................
ขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี;
(๑) ข้ า พเจ้ า ได้ ไ ปรั บ ราชการทหารตาม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร
สังกัด......................................................................ตั;งแต่วนั ที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๒) ข้าพเจ้าได้พน้ จากราชการทหาร เมือวันที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๓) ก่ อนไปรั บ ราชการทหาร ข้า พเจ้า ดํา รงตํา แหน่ ง ...................................................
ตําแหน่งประเภท......................ระดับ ..................................ส่ วน/ศูนย์...........................................................
กอง/สํานัก................................................................................. กรม ..........................................................
จังหวัด...........................กระทรวง.................................................................ได้รับเงินเดือน...................บาท
(๔) ข้าพเจ้าขอกลับเข้ารับราชการ ตั;งแต่วนั ที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๕) ข้าพเจ้ามี คุ ณสมบัติ ท ัวไปและไม่ มี ล ักษณะต้องห้ าม ตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยืนหนังสื อรับรองประวัติในการรับราชการทหารของข้าพเจ้า
มาด้วยแล้ว
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(...................................)
หมายเหตุ

๑. ผูข้ อกลับเข้ารับราชการกรณี น; ี จะต้องขอกลับภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
๒. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๓. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

๘
แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
เขียนที.............................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
๑

ข้าพเจ้า .......................................................ตําแหน่ง .....................................................
สังกัด..............................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................ขอรับรองว่า
ในระหว่างที .............................................................รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั;น
ผูน้ ; ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี;
๒

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

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

หมายเหตุ

๑. ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตั;งแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึ;นไป
๒. การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหาร
อย่างไรหรื อไม่ และได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหาร อันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ งโดยละเอียดทุกครั;งด้วย

สิ งทีส่งมาด้วย ๒

๙

แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผไู ้ ด้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
เขียนที.........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
๑

ข้าพเจ้า ....................................เลขประจําตัวประชาชน......................... อยูบ่ า้ นเลขที ........
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณี ย.์ ............. โทรศัพท์..................... e-mail...........................................ขอกลับเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี;
(๑) ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อกจากราชการเพื อ ไปปฏิ บ ั ติ ง าน
๒

...........................................ณ.....................................เป็ นเวลา.......ปี .........เดื อ น และได้ อ อกจากราชการ
ตามคําสังที ............... เมือวันที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๒) ก่ อนไปปฏิ บ ัติง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้า พเจ้า ดํา รงตํา แหน่ ง ...........................
ตําแหน่งประเภท...................ระดับ ...................... ส่ วน/ศูนย์.........................................................................
กอง/สํานัก................................................................. กรม ...........................................................................
จังหวัด..............................กระทรวง....................................................... ได้รับเงินเดือน...............บาท
๓

(๓) ข้าพเจ้าขอกลับเข้ารับราชการ ตั;งแต่ ...........................................................................
(๔) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยืนหนังสื อรับรองประวัติในการทํางาน โดยมีหัวหน้างาน
ที ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เป็ นผูร้ ั บ รองว่า ในขณะที ป ฏิ บ ัติง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดัง กล่ า ว
ข้าพเจ้าไม่เคยมีความเสี ยหายใดๆ มาด้วยแล้ว
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(...................................)
หมายเหตุ ๑. ภูมิลาํ เนาทีติดต่อได้ในประเทศไทย
๒. ให้อา้ งมติคณะรัฐมนตรี ดว้ ย
๓. การขอกลับเข้ารับราชการกรณี น; ี จะต้องยืน คําขอล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
ก่อนวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใดๆ และขอกลับ
ไม่หลังจากวันถัดจากวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
๔. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๕. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

๑๐
แบบหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
เขียนที.........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า ..................................................ตํา แหน่ ง.......................................................
สังกัด.....................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .................................................ซึ งได้มา
ปฏิ บตั ิ งานตั;งแต่ .................................ถึ ง.............................เป็ นระยะเวลา......................ขอรั บรองว่า
ในระหว่างที ........................................ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี; มีประวัติการทํางาน ดังนี;
๑. ผลการปฏิบตั ิงาน (ตั;งแต่ ............................ถึง..........................)..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒. ความประพฤติ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ ๑. ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีตาํ แหน่งประเภทอํานวยการหรื อตําแหน่ง
ทีผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนดให้บงั คับบัญชา
ข้าราชการพลเรื อนในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานตามทีกาํ หนดไว้ใน
หนังสื อสํานักงานก.พ. ที นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี
๒. การรับรองประวัติในการทํางาน ให้มีรายละเอียดว่ามีผลการปฏิบตั ิงานทีสาํ เร็ จ
ในเรื องใดบ้าง และได้พน้ จากการปฏิบตั ิงานโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง หรื อ
เป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ งโดยละเอียดด้วย

๑๑

สิ งทีส่งมาด้วย ๓

แบบขอกลับเข้ารับราชการ
กรณี ผทู ้ ีออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
เขียนที..........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
ข้าพเจ้า ...................................เลขประจําตัวประชาชน...................... วุฒิ................................
อายุ..........ปี สัญชาติ...........ศาสนา..........อยูบ่ า้ นเลขที .........ถนน......................ตําบล/แขวง.........................
อํา เภอ/เขต.........................จัง หวัด .........................รหัส ไปรษณี ย ์. .............. โทรศัพ ท์. ...............
e-mail …………….……ขอกลับ เข้า รั บ ราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหน่ ง..........................................กรม..........................................
กระทรวง................................................ โดยมีรายละเอียดดังนี;
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ข้า พเจ้า เริ ม เข้า รั บ ราชการเมื อ วัน ที . ...........เดื อ น...............พ.ศ. ....ในประเภท
ข้าราชการ.....................ตําแหน่ง..................................ระดับ...................กอง/สํานัก.....................................
กรม..................................... กระทรวง......................................ก่ อนออกจากราชการดํารงตํา แหน่ ง
..............................ตําแหน่ งประเภท...............ระดับ....................กอง/สํานัก.............................................
กรม........................................จังหวัด.................. กระทรวง..................................ได้รับเงินเดือน........... บาท
๑

ออกจากราชการเพราะ.........................................................................ตั;งแต่วนั ที........เดือน.............พ.ศ. ....
(๓) ข้าพเจ้าได้ยนื เอกสารเพือประกอบการพิจารณา คือ
๓.๑ ประวัติการรับราชการทีได้เคยทํามาก่อนแล้วทุกแห่ง โดยมีหนังสื อรับรองของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเดิ ม ซึ งดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการหรื อตําแหน่ งที ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ กําหนดให้บงั คับบัญชาข้าราชการพลเรื อนในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานตามทีกาํ หนดไว้ใน
หนั งสื อสํ านั กงานก.พ. ที นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ วแต่ กรณี ว่ ามี ความประพฤติ
๒

อย่างไร และออกจากราชการนั;นไปเพราะเหตุใด
๓.๒ ประวัติก ารทํา งานระหว่า งอยู่น อกราชการจนถึ ง วัน ยื น ใบสมัค รกลับ เข้า
รั บ ราชการทุ ก แห่ ง โดยมี ห นัง สื อ รั บ รองของผู ้บ ัง คับ บัญ ชาว่ า มี ค วามประพฤติ อ ย่ า งไร ผลของงาน
ในหน้าทีเป็ นอย่างไร และออกจากงานนั;นไปเพราะเหตุใด
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(..................................)

๑๒
หมายเหตุ ๑. ถ้าเคยรับราชการมาแล้วหลายแห่งให้แจ้งทุกแห่ง
๒. ถ้าผูอ้ อกจากราชการไปแล้วสมัครกลับเข้ารับราชการในส่ วนราชการเดิมไม่ตอ้ งมี
หนังสื อรับรองของส่ วนราชการเดิมนั;น
๓. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๔. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพื่อให้กระบวนการ
สรรหาเป็ น ไปในเชิ ง รุ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง การให้ โ อกาสแก่ ผู้ ที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ และการรณรงค์ ให้คนเก่ งและคนดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ มีโอกาสสมั ครสอบ
แข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการขึ้ น ใหม่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒. ให้ ส่ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการสรรหาเชิงรุ ก โดยกํ า หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
หาจุดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพื่อจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าว
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๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าที่ประเมินผลการสรรหาในภาพรวม
๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ที่ออกให้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้
๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
๖. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล
หรือจนกว่าจะมีการขึ้นบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือนี้
๘. กรณี ใดที่ ไม่ อาจดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการสอบแข่ งขั น
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น นี้ การดํ า เนิ น การในกรณี นั้ น
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
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(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)

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

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

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

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

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

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

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

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

ตารางแนบท้าย

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

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

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

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

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

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

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

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
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(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)
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(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตร วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
(๗) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
๒.๑๐ ให้ เ ลขาธิ การ ก.พ. ประกาศรั บ สมั ครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งประกาศการขยายเวลาการรั บ สมั ค รสอบดั ง กล่ า ว ก่ อ นวั น ปิ ด
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย
๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่
เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในการสอบใหม่นั้น
๒.๑๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามระดับการศึกษาที่จัดสอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ส อบผ่ า น เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการสอบแข่ ง ขั น และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการ
ตามหลักเกณฑ์นี้
๓. ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลความจํ าเป็ น ก.พ. อาจอนุ มัติ ให้ ส่ วนราชการใดเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งว่างที่ ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และจัดสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย
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๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น
๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕ ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓ ที่ตรงกั บระดับ การศึกษาที่ส่ว นราชการนั้นจั ดสอบ ได้ รับ ยกเว้น ไม่ต้ องสอบเพื่ อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปให้แก่ผู้สอบผ่าน
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น ในการสอบครั้งนั้น ในส่วนราชการ
นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ที่
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓ ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบ
ครั้งนี้
๔. การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และเพื่ อ วั ด ความ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ให้ ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ จั ด ให้ มี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในท้องที่ใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้
๔.๒ ให้ หัว หน้ าส่ วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิน การสอบแข่ งขั นขึ้ นคณะหนึ่ ง
จํานวนไม่น้อยกว่ า ๕ คน ประกอบด้ว ย หั วหน้ าส่ว นราชการหรื อรองหัว หน้า ส่วนราชการ หรื อผู้ได้รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทน ก.พ. ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ และให้
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ จัดทําประกาศรับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ
และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้

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

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

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

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

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

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

ตารางแนบท้าย

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

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

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

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

แบบประเมิน ลปจ. ๑
แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน
ของตาแหน่งลูกจ้างประจา (จากระดับ ๑ ขึ้นระดับ ๒ และจากระดับ ๒ ขึ้นระดับ ๓)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจาตัวบุคลากร.................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่.....................................
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................
อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่............
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน……………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................
อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ปี...................เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต

หน่วยงานที่ออก

ว.ด.ป. ที่ออก

วันหมดอายุ

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและคาสั่งที่ถูกลงโทษ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒ตอนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของตาแหน่ง
๑)............................................................................................................................. ................................
๒).............................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................
๒. งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
๑)............................................................................................................................. ...............................
๒)............................................................................................................................. ..............................
๓)...........................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................. ..............................
๕)............................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............

-๓ตอนที่ ๓ การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)
คุณลักษณะของบุคคล

คะแนนเต็ม

1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิ าน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทางานให้สาเร็จ)

20

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการทางาน)

20

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม
การคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดเป้าหมายและวิธปี ฏิบัติงานให้
เหมาะสม การปรับปรุงงานให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร)

20

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา
การลาหยุดงาน การขาดงาน และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทาให้งานลุล่วงไปด้วยดี)

20

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตั ิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)

20

รวม

100

คะแนนที่ได้รับ

-๔ตอนที่ ๔ สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผล.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............

แบบประเมิน ลปจ. ๒
แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน
ของตาแหน่งลูกจ้างประจา (จากระดับ ๓ ขึ้นระดับ ๔)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ - นามสกุล............................................................................... เลขประจาตัวบุคลากร.................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.........................................................ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่.....................................
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม..................................................................................................................................
อัตราค่าจ้างปัจจุบัน...................................บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง…………………………………………ระดับ......................ตาแหน่งเลขที่............
สังกัด ฝ่าย..............................................................ส่วน........................................................... .............................
สานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน……………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่................เดือน.............................พ.ศ. .......................อายุ................ปี................เดือน
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..........................
อายุราชการ (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)...................ปี...................เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกในแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคล)
คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

สถาบัน

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อประกาศนียบัตร/ใบอนุญาต

หน่วยงานที่ออก

ว.ด.ป. ที่ออก

วันหมดอายุ

7. การถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลัง ๕ ปี (โปรดระบุโทษและคาสั่งที่ถูกลงโทษ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒ตอนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
๑. งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่หลักของตาแหน่ง
๑).............................................................................................................................................................
๒).............................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................................................
๔)............................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................
๒. งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
๑)............................................................................................................................................................
๒)...........................................................................................................................................................
๓)...........................................................................................................................................................
๔)...........................................................................................................................................................
๕)............................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............

-๓ตอนที่ ๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่หลักของตาแหน่ง (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล)
1. ผลงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่นซึ่งเป็นงานในหน้าที่หลักหรืองานที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ ชิ้นงาน)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลงานที่โดดเด่นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑)
๒.๑.................................................................................................................................................................
๒.๒.................................................................................................................................................................
๒.๓.................................................................................................................................................................
3. ผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่โดดเด่น (ให้ระบุผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่โดดเด่นตามข้อ ๑)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๔.ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (ให้ระบุถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในข้อ ๑ และแนวทางแก้ไข)
๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๔.๒ แนวทางแก้ไข...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ขอรับการประเมิน
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............

-๔ตอนที่ ๔ การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน)
คุณลักษณะของบุคคล

คะแนนเต็ม

1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัตงิ าน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทางานให้สาเร็จ)

20

๒. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเต็มใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
และยอมรับผลที่เกิดจากการทางาน)

20

๓. ความคิดริเริ่ม/การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม
การคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดเป้าหมายและวิธปี ฏิบัติงานให้
เหมาะสม การปรับปรุงงานให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าเดิม มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมี
ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร)

20

๔. สภาพการมาปฏิบัติงาน/ความร่วมมือ (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา
การลาหยุดงาน การขาดงาน และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นผลทาให้งานลุล่วงไปด้วยดี)

20

๕. การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตั ิตนอยู่ใน
กรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน)

20

รวม

100

คะแนนที่ได้รับ

-๕ตอนที่ ๕ สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ...................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผล).............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ........................................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ..................................................
(วันที่) .........../...................../............

เอกสำรแนบท้ำย 2

แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด
(หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ สร 0710/ว 10 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2525)
1. หลักทั่วไป
(1) ให้ทำกำรสอบพิมพ์ดีดเพื่อทดสอบอัตรำควำมเร็ว โดยให้พิมพ์ตำมแบบที่กำหนดเป็นข้อสอบ
(2) ก่อนลงมือสอบให้ผู้สอบลองพิมพ์ไม่เกิน 5 นำที ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรซ้อมมือให้คุ้นกับเครื่องพิมพ์ดีดและ

เป็ นกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของเครื่ องพิ มพ์ ดี ดด้ วย ถ้ำเครื่ องพิ มพ์ ดี ดขั ดข้ องขณะที่ พิมพ์ ส อบซึ ่ง ไม่ใ ช่
ควำมผิดของผู้เข้ำสอบ ให้คณะกรรมกำรสอบพิจำรณำดำเนินกำรตำมควรแก่ก รณี
(3) กระดำษสอบพิมพ์ดีดต้องใช้แต่กระดำษที่คณะกรรมกำรสอบจัดให้เท่ำนั้น และให้ใช้พิมพ์เพียงด้ำนเดียว
2. หลักในการตรวจกระดาษสอบพิมพ์ดีด
(1) ตัวอักษร วรรคตอน เครื่องหมำยต่ำงๆ ที่พิมพ์ผิดเพื้ยนจำกข้อสอบ ให้นับเป็นผิดทุกดีดไป ถ้ำข้อสอบพิมพ์
ผิดจะพิมพ์ไปตำมข้อสอบหรือจะแก้เสียใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ แต่ในกรณีที่แก้นั้น หำกปรำกฏว่ำแก้ผิดก็ต้องนับเป็นผิด
(2) อักษรทุกตัวต้องปรำกฏให้เห็นชัดเต็มตัว และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอักษรอื่นปรำกฏรวมอยู่ด้วย
มิฉะนั้นให้นับเป็นผิดทุกดีดไป อักษรที่พิมพ์ติดลำงๆ ถ้ำพอมองเห็นและอ่ำนออกได้ไม่ถือเป็นผิด แต่ถ้ำเลือน
มำกไปจนดูไม่ออกให้นับเป็นผิดทุกดีด
(3) ตัวอักษรใดที่พิมพ์ช่องไฟผิดเพี้ยนไปจำกปกติ กล่ำวคือ พิมพ์ชิดหรือห่ำงเกินไปให้ถือเป็นผิดทุกดีดไป
(4) ในกรณีที่ปัดแคร่ไม่ขึ้น เป็นเหตุให้พิมพ์ทับข้อควำมเดิม ถ้ำย้อนกลับมำพิมพ์ข้อควำมที่พิมพ์ทับกันนั้น
เสียใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสำหรับภำษำไทย 5 ดีดสำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำไม่ย้อนกลับมำพิมพ์
ข้อควำมตอนนั้นใหม่ให้นับเป็นผิดทุกดีดที่พิมพ์ทับกันนั้น
(5) ถ้ำพิมพ์สูงหรือต่ำเกินไปจนสุดหน้ำกระดำษ เป็นเหตุให้ตัวอักษรถูกตัดออกไปบำงส่วน แต่ย้อนกลับมำ
พิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสำหรับภำษำไทย 5 ดีดสำหรับภำษำต่ำงประเทศ ถ้ำมิได้
กลับมำพิมพ์ข้อควำมตอนนั้นใหม่ ให้นับเป็นผิดทุกๆ ดีดสำหรับตัวอักษรที่ถูกตัดออกไปบำงส่วนนั้น
(6) กำรพิมพ์ตก เกิน ขีดฆ่ำ หรื อแก้ตัวอักษร ให้นับ เป็น ผิดทุกดีด ในกำรนับ ว่ำผิดให้ถือลำดับกำรดีด
(กำรพิมพ์) เป็นหลัก
(7) กำรแก้ตัวอักษรด้วยวิธีพิมพ์ทับหรือซ้อนกันให้นับเป็นผิด
3. หลักการนับคาและดีด
(1) กำรนับคำภำษำไทยให้นับกำรดีด 4 ครั้งเป็น 1 คำ ภำษำต่ำงประเทศให้นับกำรดีด 5 ครั้ง เป็น 1 คำ
(2) ให้หักคำที่พิมพ์ได้ออก 10 คำ สำหรับชดใช้แทนคำผิดทุก 1 คำ
(3) กำรนับจำนวนดีดและวิธีคิดคำเป็นนำทีละ มีหลักกำรดังนี้
ก. ภาษาไทย
ให้นับจำกแบบที่กำหนดเป็นข้อสอบ โดยนับตัวอักษร วรรณยุกต์ เครื่องหมำย ตลอดจนวรรคตอน ให้นับ
ทั้งหมด นับ ได้เท่ำไรเป็น จำนวนดีดทั้งหมด แล้ว หำรด้ว ย 4 ผลที่ไ ด้เป็น จำนวนคำที่พิม พ์ได้ (คิด 4 ดีดต่อ
1 คำ) เมื่อได้จำนวนคำแล้วให้หำจำนวนคำผิด ได้เท่ำไรให้เอำ 10 คูณ แล้วนำไปลบออกจำกจำนวนคำที่พิมพ์ได้
ได้ผลลัพธ์เท่ำไรให้เอำเวลำที่พิมพ์ทั้งหมดไปหำรจะได้ควำมเร็วเป็นจำนวนคำต่อนำที
ข. ภาษาต่างประเทศ
ให้นับอย่ำงเดียวกับภำษำไทย แต่กำรคิดจำนวนคำให้เอำ 5 หำร (คิด 5 ดีดต่อ 1 คำ) นอกนั้นใช้
วิธีกำรแบบเดียวกับภำษำไทย

-2ตัวอย่างวิธีคิดคาเป็นนาทีละสาหรับ “ภาษาไทย”
จำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 2,400 ดีด
คิดเป็นจำนวนคำได้ 2,400 ÷ 4 = 600 คำ
ผิด 10 คำ คูณกับ 10 = 100 เอำไปลบออกจำกจำนวนคำที่พิมพ์ได้
คงพิมพ์ได้ 600 – 100 = 500 คำ
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร
คงพิมพ์ได้นำทีละ = 500 ÷ 10 = 50 คำ
ตัวอย่างวิธีคิดคาเป็นนาทีละสาหรับ “ภาษาต่างประเทศ”
จำนวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 2,700 ดีด
คิดเป็นจำนวนคำได้ 2,700 ÷ 5 = 540 คำ
ผิด 4 คำ คูณกับ 10 = 40 เอำไปลบออกจำกจำนวนที่พิมพ์ได้
คงพิมพ์ได้ 540 - 40 = 500 คำ
ให้เวลำพิมพ์ 10 นำที เอำ 10 ไปหำร
คงพิมพ์ได้นำทีละ = 500 ÷ 10 = 50 คำ

เลขประจาตัวบุคลากร......................
แบบแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจาของกรมศุลกากร
1. ชื่อ - นามสกุล (ผู้เข้ารับการปรับระดับชั้นงาน)................................................................................................
2. ตาแหน่ง......................................................................................................ระดับ.............................................
เลขที่ตาแหน่ง.........................................................................อัตราค่าจ้างปัจจุบัน......................................
สังกัด..................................................................................................................................................................
สังกัดที่ปฏิบัติงาน..............................................................................................................................................
3. ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ.................................................................................................................................
4. ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงานในตาแหน่ง.........................................................ระดับ...................................
เลขที่ตาแหน่ง............................สังกัด...............................................................................................................
5. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่ขอเข้ารับการปรับระดับชั้นงาน..................ปี..................เดือน.............วัน
ลงชื่อ...........................................ผู้ขอรับการปรับระดับชั้นงาน
(............................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที.่ .........................................
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ........./...................../.............

หัวหน้าส่วนราชการระดับสานัก/สานักงาน/กลุ่ม/ด่าน
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ........./...................../.............
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

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

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยืนใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั1งคณะกรรมการคัดเลือกขึ1นคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี1
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี1
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
-------------------------
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หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั!งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ! นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตั!งกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี!
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั!งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น

2

(10) การประกาศขึ!นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตั!ง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตํา แหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตั!ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตั!ง ผู น้ ! ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตั!ง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทั!งนี! ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
-------------------------
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เลขทีสมัคร............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว

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

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

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

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

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

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

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

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

เหตุผลทีออก

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

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

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

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

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพื่อให้กระบวนการ
สรรหาเป็ น ไปในเชิ ง รุ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง การให้ โ อกาสแก่ ผู้ ที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ และการรณรงค์ ให้คนเก่ งและคนดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ มีโอกาสสมั ครสอบ
แข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการขึ้ น ใหม่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒. ให้ ส่ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการสรรหาเชิงรุ ก โดยกํ า หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
หาจุดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพื่อจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าว
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๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าที่ประเมินผลการสรรหาในภาพรวม
๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ที่ออกให้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้
๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
๖. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล
หรือจนกว่าจะมีการขึ้นบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือนี้
๘. กรณี ใดที่ ไม่ อาจดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการสอบแข่ งขั น
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น นี้ การดํ า เนิ น การในกรณี นั้ น
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
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(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)

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

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

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

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

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

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

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

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

ตารางแนบท้าย

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

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

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

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

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖

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

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

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

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สัญญาเลขที ……./………….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สํานักงาน โดยถือเป็ นการกําหนดหน้าทีค วามรับผิดชอบตามสัญญานี.

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

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

านักงาน โดยถือเป็ น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี.

เอกสารแนบ 1

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

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

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

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

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

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

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที่ นร 1006/ว 1

14 มีนาคม 2551
เรื่อง 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 เพื่อประโยชน
ในการแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ งค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
แตละประเภทกําหนด และใหสนับสนุนและสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงดวย เพื่อเปนการ
สรางขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติงาน
ในภาวะไม ป กติ ประกอบกั บ แนวทางการบริ ห ารงานบุ ค คลในพื้ น ที่ ช ายแดน 3 จั ง หวั ด ภาคใต
(นราธิ ว าส ป ต ตานี ยะลา) ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง 4 ได สิ้ น ผลลงเมื่ อ วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2548
เนื่องจากไดมีการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของระเบียบขางตน และสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีความคลองตัว
และเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132
แห ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึ งมี มติ ให กํ า หนดหลั กเกณฑ
การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงาน
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ ดังนี้
1. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัด ชายแดนภาคใต
เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ใหสวนราชการนับระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจํ า ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เป น ทวี คู ณ ได ทุ ก ตํ า แหน ง และทุ ก สายงาน สํ า หรั บ ใช คํ า นวณ
ระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได
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2. หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง
2.1 กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และ/หรือ
ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(2) ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(3) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
- มี ร ะยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง
ในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดในหนังสือที่อางถึง 3 หรือ 5 สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตาม (1) ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ตนทุน)
- มี ใ บอนุ ญาตประกอบวิ ชาชีพ และ/หรือมีคุ ณวุฒิ เพิ่มเติม ตามที่
ก.พ. กําหนด (ถามี)
2.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
(1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธี การคัดเลือกบุคคลตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อา งถึง 2 และ 5 และเมื่อคัด เลือกไดบุ คคลที่เหมาะสมแลว
ใหแตงตั้งได
(2) ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิ จารณาคั ดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบั ติงานที่ผ านมา
โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว
ใหแตงตั้งได
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(3) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไปสําหรับสายงานที่เริ่มตน
จากระดั บ 3 ถ า ผู นั้ นไม เคยดํ ารงตํ าแหน งในสายงานที่ เริ่ มต นจากระดั บ 3 มาก อน แต ตํ า แหน ง ที่
ดํ า รงอยู นั้ น มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค ล า ยคลึ ง กั บ ตํ า แหน ง ที่ จ ะแต ง ตั้ ง
เชน สายงานเจาหนาที่บริหารงานสงเสริมสหกรณกับสายงานนักวิชาการสหกรณ เปนตน ก็ใหแตงตั้งได
โดยไมตองดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1
(4) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
- มีใ บอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติม ตามที่
ก.พ. กําหนด (ถามี)
3. การดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 สวนราชการอาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการแทนได
4. สํ าหรั บพนั กงานหรื อข าราชการตามกฎหมายอื่ น ที่ ป ระสงค จ ะโอนมาบรรจุ เ ป น
ขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
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

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติง านในภาวะไมปกติ สมควรใหมี ระเบียบวาดวยบําเหน็จ ความชอบสําหรั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษแตกตางจากกรณีปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในระเบียบนี้ แตในกรณีที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไวหรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่น ใดกําหนดไวเปนประโยชนแ กเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมากกวาที่กําหนดใน
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
และอาสาสมั ค รทหารพราน ซึ่ ง ได รั บ คํ า สั่ ง จากทางราชการให ป ฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ป ระจํ า ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๒
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 การประกัน ชีวิต ทุน การศึ กษา ฝกอบรม หรือดูง าน เงิน ชวยเหลือตามที่
ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง การแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การจัดสรรโควตาพิเศษ
สําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปน ผูจัดหรือรวมจัด
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
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ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรรมการ
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กรรมการ
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔
กรรมการ
ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
กรรมการ
ผูแทนกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร
กรรมการ
ผูแทนตํารวจภูธร ภาค ๙
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
กรรมการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
กรรมการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และเลขานุการ
ใหประธานกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไมเกินสองคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ให ก.บ.จ.ต. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ หรือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานของ ก.บ.จ.ต. ไดตามความ
เหมาะสม
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติ
(๕) ติดตอประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) กํากับดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําแกผูรักษาการในการรักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
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ขอ ๘ การประชุ ม ของ ก.บ.จ.ต. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม นอ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเปนประธานในที่ประชุม ถา
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ให นํ า ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการซึ่ง ก.บ.จ.ต. แตงตั้งตามขอ ๗ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหกรรมการ ก.บ.จ.ต. และอนุกรรมการที่ ก.บ.จ.ต. แตงตั้งตามระเบียบนี้ มีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ
หมวด ๒
บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน
ขอ ๑๐ บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน หรืออาจคํานวณเปนเงินได ไดแก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
ขอ

เงินคาตอบแทนพิเศษ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
การประกันชีวิต
ทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
เงินชวยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
๑๑ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐ มนตรี

กําหนด
ขอ ๑๒ ใหเจา หนาที่ผู ปฏิบัติง านมีสิ ทธิไดรั บการเลื่อ นเงิ น เดือ นกรณีพิ เศษนอกเหนื อ
โควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐ ตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดใหมีการประกัน ชีวิต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
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) การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
(๔) การแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(๕) การจัดสรรโควตาพิเ ศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมหลักสูตร
ที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด
(๖) สิทธิลาพักผอน
(๗) การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท
ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปน ผูมีผ ลงานดีเดน และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ให พิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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แกเจาหน าที่ผูปฏิบั ติงานนั้น เปน กรณี พิเ ศษ โดยใหลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจาก
หลักเกณฑปกติไมเกินสองป
(๒) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ไดกระทําความดีความชอบที่มิไดเปนผลงานตามปกติ
ที่ตองกระทําในหนาที่ หรือมิไดเปนผูซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
(๓) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือ ก เครื่องราชอิสริยาภรณอัน มีเกียรติ ยศยิ่งมงกุฎไทย หรือ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ อัน เปน ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงขึ้นเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน
สองชั้น
การดํ า เนิ น การตาม (๑) (๒) และ (๓) ให ห น ว ยงานของรั ฐ ต น สั ง กั ด ของเจ า หน า ที่
ผูปฏิ บัติ งานหรือ หน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจ ารณากอ นส งเรื่อ งใหสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนบุคคลผูอยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติที่จะไดรับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไดรับพระราชทาน และการ
เรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
ขอ ๑๙ การใหบําเหน็จความชอบอาจกระทําไดดวยการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีเปน ผูประกาศ โดยการ
ออกเกียรติบัตร และจะใหมีเข็ม หรือโลยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งดวยก็ได ตามที่ ก.บ.จ.ต. กําหนด
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนด
ขอ ๒๑ ใหหน วยงานของรัฐ สนั บสนุน และส งเสริ ม ใหเ จาหน าที่ผูป ฏิบัติง านมีโ อกาส
กาวหนาในตําแหนง เพื่อจูงใจมิใหขอยายออกนอกพื้นที่
ขอ ๒๒ ใหหน วยงานของรัฐ ที่เ ปน ผูจั ดหรือ รวมจั ดหลัก สูตรการศึก ษา หรือฝ กอบรม
พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแก ก.บ.จ.ต เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการศึกษา
หรือฝกอบรม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.จ.ต กําหนด
ขอ ๒๓ ใหเ จา หนา ที่ผู ปฏิบั ติง านซึ่งไดป ฏิบัติ งานในหน าที่ ประจํา ในจั งหวัดชายแดน
ภาคใตตอเนื่องกันไมนอยกวาสามเดือน มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดเพิ่มขึ้นอีกสิบวันทําการ
ถาในปใด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ
ยี่สิบวันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกินสี่สิบวันทําการ
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับหนวยงานของรัฐที่มิไดกําหนดใหมีสิทธิลาพักผอน
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐ ตน สังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการสงเคราะหและ
ชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได และถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสูรบ ตอสู
ปราบปราม หรือถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบ และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความ
ประมาทเลิ น เล ออยา งรายแรงของเจาหน าที่ผู ปฏิบัติ งานนั้น เอง โดยใหพิจารณาบรรจุ ทายาทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานตามขอ ๒๕ ไดครอบครัวละหนึ่งคน
ขอ ๒๕ ใหหนวยงานของรัฐ ตน สังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิต หรือไดรั บ
บาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ ๒๔ ซึ่งมีทายาทอยูในวัยทํางาน ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทวา ประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือไม โดยให
ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น และมีความพรอม
รับการบรรจุเขารับราชการแจงความประสงค ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานของ
รัฐตนสังกัด
(๒) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐตนสังกัดของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหพิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดําเนินการได โดยการบรรจุ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

ทายาทดังกลาวจะตองผานกระบวนการเลือกสรรตามแนวทางที่หนวยงานของรัฐดังกลาวเห็นสมควร
เพื่อใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคลองกับตําแหนง
(๓) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐอื่น หรือมิได
ระบุหนวยงาน หรือระบุเปนหนวยงานเอกชน ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สงเรื่องใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อประสานงานใหความชวยเหลือตอไป
(๔) หนวยงานใดไดบรรจุทายาทตามความประสงคของทายาทแลว ใหรายงานใหสํานักงาน
ก.พ. ทราบเพื่อเปนขอมูลกลาง
ขอ ๒๖ การดําเนินการบรรจุทายาทเปนขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑวาดวยการนั้น
ขอ ๒๗ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับรับทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ ๒๔ เขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ทุกระดับจนถึงระดับปริญญาตรี ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบที่กําหนดในระเบียบนี้ ซึ่งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดรับหรือมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นยังคงไดรับสิทธิ
และประโยชนนั้นตอไป และในกรณีที่สิทธิและประโยชนนั้นแตกตางกับสิทธิแ ละประโยชนตามที่
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

(5)
ตาแหน่ง
11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชานาญงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน
และดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
11.1 ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับผู้มี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11.2 ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สาหรับผู้มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ นุ ป ริ ญ ญา ซึ่ ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนีย บัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
11.3 ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับผู้มี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. เจ้าพนักงานเดินเรือชานาญงาน มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงาน และดารง
ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
12.1 ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับผู้มี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
12.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี
หรือที่กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
(2) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาดต่ากว่า
500 ตัน กรอส จากกรมการขนส่ ง ทางน้าและพาณิช ยนาวี หรือ ที่
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
(3) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด 500 – 3,000 ตั น กรอส จากกรมการขนส่ ง ทางน้ าและ
พาณิช ยนาวี หรื อที่กรมการขนส่ งทางน้าและพาณิช ยนาวีเทียบให้
ไม่ต่ากว่านี้
ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานเดินเรือหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การจัดทาแบบประเมินบุคคลและผลงาน
ผู้ เข้ารั บการคัดเลื อกเพื่อเลื่ อนขึ้นแต่งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน
จะต้องจัดทาเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงานตามรูปแบบ ดังนี้
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
(เอกสารหมายเลข 1)
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(เอกสารหมายเลข 2)
3. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
(เอกสารหมายเลข 3)
4. เอกสารผลงาน
(เอกสารหมายเลข 4)
5. แบบประเมินผลเอกสารผลงาน
(เอกสารหมายเลข 5)
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทาเอกสารแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตามข้อ 1 - 5 ให้รวมอยู่
ในชุดเดียวกัน จานวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 4 ชุด)

(ปกหน้า)

แบบประเมินบุคคลและผลงาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน

ของ
(ชื่อผูเ้ ข้ารับการคัดเลือก).....................................................................
ตาแหน่ง.............................................ระดับ......................................ตาแหน่งเลขที่..........................
สังกัด ฝ่าย............................................ ส่วน.............................................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม.............................................................
กรมศุลกากร

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

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง...............................................ระดับ..............................ตาแหน่งเลขที่.......................
สังกัด ฝ่าย.............................................. ส่วน.........................................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม.............................................................
กรมศุลกากร

เอกสารหมายเลข 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ – นามสกุล .......................................................... เลขประจาตัวบุคลากร ......................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน .................................................... ระดับ ..................... ตาแหน่งเลขที่ …………………….
สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน..............................................................................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม .....................................................................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน .......................บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา ...................... บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง .............................ระดับ ................ ตาแหน่งเลขที่ ......................
สังกัด ฝ่าย............................................................ส่วน..............................................................................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม .....................................................................................................................
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่ ......................... เดือน ........................... พ.ศ. ...........................
อายุราชการ(นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน) ........................... ปี ........................... เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันเป็นต้นไปตามที่บันทึกใน ก.พ.7)
คุณวุฒิ
สาขา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
....................................
.......................
................................
.......................
....................................
.......................
................................
.......................
.....................................
.......................
................................
.......................
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อใบอนุญาต
…………………

วันออกใบอนุญาต
……………………

วันหมดอายุ
…………..

7. ประวัติการรับราชการ (นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง
ระดับ
สังกัด
………………..
……………………………...
………………………….
………………………………
…………….…..
……………………..………
………………………….
……………………………….
……………..…..
……………………………..
.…………………………
……………………………….
..………………..
……………………………..
……………………………
………………………………

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอก)
8. ความผิดทางวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
( ) ไม่เคยมีความผิด
( ) ภาคทัณฑ์
( ) ตัดเงินเดือน
( ) ลดขั้นเงินเดือน
( ) อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน

คาสั่งกรมฯ ที่ ...........................................
คาสั่งกรมฯ ที่ ...........................................
คาสั่งกรมฯ ที่ ...........................................
คาสั่งกรมฯ ที่ ...........................................

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................(ผู้ขอรับการประเมิน)
(………………………………..…….)
ตาแหน่ง...............................................
(วันที่) ........./.................../.................

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( สานักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ)
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กาหนด (ใบอนุญาต......................)

( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด

3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ไม่ครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(ให้รวมถึงการดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่ ก.พ. กาหนด
( ) ไม่ตรง
( ) ส่งให้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
ตามมติครั้งที่............./................. วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้ แต่ต้องส่งให้ อ.ก.พ.กรม หรือ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................)
(ลงชื่อ)..........................................(ผู้ตรวจสอบ)
(..........................................)
(ตาแหน่ง) ……………………………………………………..
(วันที่) ........../......................../..............
(ลงชื่อ)..............................................(ผู้ตรวจสอบ)
(..........................................)
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาบุคคล/
ผู้รับผิดชอบงานกองการเจ้าหน้าที่
(วันที่) ........../......................../..............

เอกสารหมายเลข 2
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก.....................................................................
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง.................................................... ระดับ ..........................................................
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของบุคคล
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพ
ในงาน
2. การบริการที่ดี
สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
 ให้การบริการเป็นมิตร สุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ
ที่ให้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
5. การทางานเป็นทีม
ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รบั มอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
รวม

คะแนน
เต็ม
20

20

20

20

20

100

คะแนน
ที่ได้รับ

ตอนที่ 2

สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน)...............................................
(................................................)
(ตาแหน่ง). ................................................
(วันที่) ........./...................../............

ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้มีอานาจตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน)
(
(

) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล) ................................................................................................
............................................................................................................................. ........................

(ลงชื่อ)..............................................
(.................................................)
(ตาแหน่ง) ....................................................
(วันที่).........../....................../...........
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน …………………………..……………………………………………………………….............................
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง……….…..………………..……………ระดับ…………………………..........
ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
(ให้บรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ผู้ขอรับการประเมินดารงตาแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ขอประเมิน)

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

ตอนที่ 2 สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน
ผลงานหรือผลสาเร็จของงาน
ชื่อผลงาน เรื่อง ……………………………………………………………………….. (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน)
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ……………………................. ถึงวันที่………………………… (เดือน/พ.ศ.)
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ให้สรุปเนื้อหาผลงานโดยย่อ)
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน
จานวนผู้ร่วมดาเนินการ…………………...คน สัดส่วนหรือลักษณะงานของผลงานที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ……….…………………….
รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนปฏิบัติ มีดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของ นาย/นางสาว/นาง ..................…..................
ที่เสนอไว้ข้างต้นถูกต้องตรงตามเป็นจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) …………………………………… (ผู้ร่วมดาเนินการ)
(……………………………………)
ตาแหน่ง ………………………….…….
วันที่ …………………………….…
(ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมดาเนินการ)
(……………………………………)
ตาแหน่ง ………………………….…….
วันที่ …………………………….…
(ลงชื่อ) …………………………………… (ผู้ร่วมดาเนินการ)
(……………………………………)
ตาแหน่ง ………………………….…….
วันที่ …………………………….…

ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน
1. คารับรองของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………..……………….
(……………………..………….)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่………………………………..

2. คารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….…………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ
(………..……………..…….….)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่………………………………..

3. คารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) ………………………….…………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………..……………….ผู้ตรวจสอบ
(………..……………..…….….)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่………………………………..
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ผลงาน
เรื่อง ........................................................................................................................
(ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่.......................ถึงวันที่...........................)

ของ
ชื่อ - นามสกุล

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง...................................................ระดับ.......................ตาแหน่งเลขที่.......................
สังกัด ฝ่าย..................................................... ส่วน.................................................................
สานัก/สานักงาน/ด่าน/กลุ่ม .....................................................................................
กรมศุลกากร

คานา

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ขอรับการประเมิน
วัน/เดือน/ปี

สารบัญ
หน้า
1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ เรื่อง ............................................................................
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ความรู้ความสามารถหรือความชานาญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
7. สรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)

องค์ประกอบหรือหัวข้อของเนื้อหาผลงาน
1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ เรื่อง …………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ตั้งแต่วนั ที่ ……………………………………… ถึงวันที่.....................…………………….
3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ความรู้ความสามารถหรือความชานาญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ผลสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. สรุป
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บรรณานุกรม

ภาคผนวก (ถ้ามี)

เอกสารหมายเลข 5
(สาหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน)
แบบประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน
1. ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ………………………………….……………
2. ตาแหน่งที่ขอประเมิน ………………………………………..……….
ผลงานที่เสนอ

รายการประเมิน

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

1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. คุณภาพของผลงาน
2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติ
2.2 ความสมบูรณ์ความประณีตและทันต่อกาหนดเวลา
2.3 ประโยชน์ต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ
3.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งนามาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติอื่นๆ ได้
รวม

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้

20
20
20
20

100

สรุปผลการประเมิน
(

) ผ่านการประเมิน

(

) ไม่ผ่านการประเมิน

(ลงชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงาน) ….…………………………….…………………..
(..........................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.................

แบบสรุปผลการประเมิน (สาหรับคณะกรรมการประเมินผลงาน)
1. การประเมินผลงาน ......................................................................................
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง.................................. ระดับ...................... ตาแหน่งเลขที่ .......................
สังกัด ...................................................................................................................... ...........................
2. คณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย (ระบุตาแหน่ง ระดับ และส่วนราชการที่สังกัด)
2.1 ........................................... ..................................................

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

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

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

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

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

3. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ
เรื่อง .......................................................................................................................... ...
4. สรุปผลการประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ …….. /……………… วันที่ ………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน เพราะ ...........................................................................................................
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..............................................................................................................
........................................................................................................................... ........................

(ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ
(..........................................)
(ลงชื่อ)………………………………………....กรรมการ
(...........................................)
(ลงชื่อ)……………………………..................กรรมการ
(............................................)
(ลงชื่อ)………………………….……………......เลขานุการ
(..............................................)

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

แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานที่ปฏิบัติประกอบการพิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
๑. ชื่อ..................................................... ตำแหน่ง ........................................... ระดับ...............................
เลขที่ตำแหน่ง.................... สังกัด.........................................................................................................
๒. ขอประเมินในตำแหน่ง.............................. ดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่ขอประเมิน....... ปี....... เดือน ......วัน
๓. ขอนำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ำรวม
............. ปี........... เดือน........... วัน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ตาแหน่งที่ขอประเมิน
ตาแหน่ง
รายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ

ตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
รายละเอียดหน้าที่ความ
ตาแหน่ง/สังกัด/ระยะเวลา
รับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
ตำแหน่ง
สังกัด
ตั้งแต่..................ถึง.....................
รวม........ปี.........เดือน...........วัน

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ................................................... ผู้ขอนับระยะเวลำ
(..................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่......../........................./................

.

ลงชื่อ................................................... ผู้บังคับบัญชำให้คำรับรอง
(..................................................)
ตำแหน่ง.................................................
.
วันที่......../........................./................
หมำยเหตุ ให้จัดทำแบบแสดงรำยละเอียดและลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิประกอบกำรพิจำรณำนับระยะเวลำ
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก/ตำแหน่งที่ขอประเมินทุกตำแหน่ง

เอกสารแนบท้าย 3

เอกสารหมายเลข 1
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ...........................................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................ระดับ.....................................ตาแหน่งเลขที่ .....................
สังกัด.........................................................................................................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท
2. ขอเข้ารับการประเมินผลงานในตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่ง .............................................ตาแหน่งเลขที่ ..................... สังกัด.................................
2.2 ตาแหน่ง .............................................ตาแหน่งเลขที่ ..................... สังกัด.................................
2.3 ตาแหน่ง .............................................ตาแหน่งเลขที่ ..................... สังกัด.................................
3. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ................................
อายุราชการ .....................ปี.....................เดือน (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)
4. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกใน ก.พ.7)
คุณวุฒิ(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
วิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
.....................................
......................
.....................
...............................
.....................................
......................
.....................
...............................
.....................................
......................
.....................
...............................
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต)
วันออกใบอนุญาต ....................................................วันหมดอายุ........................................................
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงการทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงสังกัดและตาแหน่งด้วย)

วัน เดือน ปี
……………
…………....
……………
……………

ตาแหน่ง
…………………….
….………………….
……………………..
……………………..

อัตราเงินเดือน
………………
………………
………………
………………

สังกัด
…………………..
…………………...
.………….……….
…………..……….

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก)
7. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (ให้ระบุด้วย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
…………..
……..……
……………

ระยะเวลา
………………
………………
………………

หลักสูตร
……………………..
……………………..
……………………..

สถาบัน
……………………….
………………………..
………………………..

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผู้ ขอรับการประเมิน
(
)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่ ........./.................../.................

ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สานักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ)

1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กาหนด (ใบอนุญาต......................)

( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด

3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดารงตาแหน่ง
ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือเกื้อกูล ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรม กาหนด)

(
(
(

) ตรงตามที่ ก.พ. กาหนด
) ไม่ตรง
) อ.ก.พ.กรมศุลกากร หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณานับระยะเวลาขั้นต่า
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
..........................................................................................................................................................
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.....................................................................................................)
ลงชื่อ..............................................(ผู้ตรวจสอบ)
(
)
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ ........../........................../..............

เอกสำรหมำยเลข 2
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อผู้ขอประเมิน ......................................................ตำแหน่ง.........................................ระดับ…….......................
ตอนที่ 1

รำยกำรประเมิน

1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

20

……

20

……

1.1 แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้ดี
 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
1.2 สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
1.3 สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการทีท่ าให้ทางานได้ดขี ึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. กำรบริกำรที่ดี พิจารณาจาก
2.1 สามารถให้บริการทีผ่ ู้รบั บริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
 ให้การบริการเป็นมิตร สุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
2.2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริการ
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผรู้ ับบริการอย่างรวดเร็ว
ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
 ดูแลให้ผรู้ ับบริการได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนา
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
2.3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
 ให้เวลาแก่ผรู้ ับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 ให้ข้อมูล ข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
 นาเสนอวิธีการในการให้บริการทีผ่ รู้ ับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

ตอนที่ 1

รำยกำรประเมิน (ต่อ)

3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ พิจารณาจาก

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

20

.........

20

........

20

........

3.1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
3.2 มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
3.3 สามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
 สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
 สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

4 . กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

พิจารณาจาก

4.1 มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
4.2 มีสจั จะเชื่อถือได้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติ สานึกในความเป็นข้าราชการ
4.3 ยึดมั่นในหลักการ
 ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ
 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

5. กำรทำงำนเป็นทีม พิจารณาจาก
5.1 ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
5.2 ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ ได้ดี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
เพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5.3 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
 ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

รวม
หมายเหตุ ต้องได้คะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

100

ตอนที่ 2

สรุปควำมเห็นในกำรประเมิน

ควำมเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมกำรปฏิบัติงำน)
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) …...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน ..........................................
(...........................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่....../.................../..........
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ
(ระบุเหตุผล) ….............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(...........................................)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่......./.................../..........

ลงชื่อ..................................................
(...........................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่......./.................../..........

เอกสารหมายเลข 3
แบบสรุปผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................ตำแหน่ง..............................................................................
เพื่อประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินตำแหน่ง......................................................ระดับ...............................
ตำแหน่งเลขที่ ................สังกัด...................................................................................................................................
ชื่อผลงาน
(ปีที่ดาเนินการ)

สรุปสาระและ
ขั้นตอน
การดาเนินการ

ลักษณะงาน/สัดส่วนที่
ปฏิบัติ(ร้อยละ)

รายชื่อผู้ร่วม
ดาเนินการ/สัดส่วน
(ร้อยละ)

การนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอผลงำน
(........................................)
วันที่ ........./...................../.................
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................
(........................................)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
วันที่ ........./...................../.................

ลงชื่อ........................................
(........................................)
ผู้ร่วมดำเนินกำร
วันที่ ........./...................../.................

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ตำแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำร)
วันที่ ........./.................../..............

ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ผู้อำนวยกำรสำนัก/สำนักงำน
วันที่ ........./.................../..............

เอกสารหมายเลข 4
แบบสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อผู้ขอประเมิน .................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
เพื่อประกอบกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินตำแหน่ง......................................................ระดับ...............................
ตำแหน่งเลขที่ ...................สังกัด..............................................................................................................................
ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ รายละเอียดข้อเสนอแนวความคิด/
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
ผู้เสนอแนวคิด
วันที่.........../......................../...............
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ตำแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำร)
วันที่ ........./.................../..............

ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ผู้อำนวยกำรสำนัก/สำนักงำน
วันที่ ........./.................../..............

หมำยเหตุ ให้จัดทำข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นของตำแหน่งทีส่ มัครคัดเลือกทุกตำแหน่ง

(แบบจัดทำเอกสำรผลงำน)

ผลงำน
ส่วนที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง....................................................................................................................
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง....................................................................................................................

ของ
(ชื่อ – นามสกุล)
ตาแหน่ง…………………………..

ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
...............................................ตาแหน่งเลขที่............................
สังกัดฝ่าย.......................... ส่วน...................... สานัก......................... กรมศุลกากร

คำนำ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ขอรับการประเมิน
วัน/เดือน/ปี

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน เรือ่ ง
๒. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
๗. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
๙. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
๑๐. ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บรรณานุกรม (ถ้ามี)
ภาคผนวก

หน้า

ส่วนที่ 1
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน เรื่อง
๒. ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1
4.2
4.3
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
5.1
5.2
5.3

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ
สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ
สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
6.1
6.2
6.3
๗. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
7.1 เชิงปริมาณ
7.2 เชิงคุณภาพ
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
8.1
8.2
8.3
๙. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
9.1
9.2
9.3

๑๐. ข้อเสนอแนะ
10.1
10.2
10.3

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................
(....................................)
ผู้เสนอผลงาน
........./................../...........
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................
ลงชื่อ ................................
(............................)
(..............................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
ผู้ร่วมดาเนินการ
........./................/........
......../.............../........
ลงชื่อ ................................
(................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
......../.............../..........

ลงชื่อ .............................
(............................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
......./................./..........

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................
ลงชื่อ .................................
(.........................................)
(.................................)
ผู้อานวยการสานัก/กอง............................
ตาแหน่ง.......................................
........../..................../..........
........./.................../.........
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)

ส่วนที่ 2
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง......................................................................................................................
หลักการและเหตุผล

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
บทวิเคราะห์
...........................................................................................................................................................
แนวความคิด
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
...........................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ผู้เสนอแนวคิด
........../................./.............
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ตาแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
วันที่........./.................../..........

ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่........./.................../..........

บรรณำนุกรม

ภาคผนวก

แบบประเมินผลงาน
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

๑. คุณภาพของผลงาน (ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน) พิจารณาจาก
๑.๑ เป็นผลส่าเร็จของานทีส่ ามารถน่าไปใช้ในการแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๑.๒ เป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน่าไปปฏิบัตไิ ด้จริง
๒. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน พิจารณาจาก
๒.๑ การใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
๒.๒ มีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
๓. ประโยชน์ของผลงาน พิจารณาจาก
๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน หรือประเทศชาติ
๔. ความรู้ความชานาญและประสบการณ์ พิจารณาจาก
๔.๑ การน่าความรู้ ความช่านาญ และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๔.๒ ความรู้ ความช่านาญ และประสบการณ์ที่นา่ มาใช้เป็นที่ยอมรับ

รวม

๑๐๐

ความเห็นของกรรมการ
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ.....................................กรรมการ
(
)
วันที่ ............/ ............/ ...........
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการประเมิน คือผู้ที่ได้รับคะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมจากทุกองค์ประกอบ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

1
กลุ่มข้าราชการที่มี
ประสบการณ์ เช่น
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
และทักษะด้านงานศุลกากร
- หลักสูตรการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ตรวจสอบสินค้า
- หลักสูตรพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
- หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่
เข่น
- หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่

2

3

กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย เช่น
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

4
กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการส่วน
เช่น
- หลักสูตรนายด่านและ
ผู้บริหารกรมศุลกากร
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง (ของ
กระทรวงการคลัง และ
กรมสรรพากร

5

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

สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทาง
การดาเนินการพัฒนาบุคลากร
กรอบที่ 1 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรตามหนังสือ สบท.
ที่ กค 0516(ส)/ว 15 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
กรอบที่ 2 แนวทางการดาเนินการถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา
ตามหนังสือ สบท. ที่ กค 0516(ส)/32
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

กรอบที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring) ตามคาสั่งคาสั่ง
กรมศุลกากร ที5่ 26/2560
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กรอบที่ 4 การพัฒนาต่อปี (Man – Day)
แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ที่กาหนดของตนเอง
ไม่น้อยกว่าปีละ 7 วัน

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562
……………………………………
กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริ หารวงเงินฯ ได้มี มติที่ประชุมเมื่อวั นที่ 15 กุม ภาพั น ธ์
2562 เห็ นชอบในการมอบอ านาจการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการและการบริ หารวงเงิ นเลื่ อนเงิ นเดื อนของ
ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา และได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่ อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่ อน
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ การประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการและการพิจ ารณาเลื่ อนเงิ นเดือ นของ
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
สานัก สานักงาน และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา สาหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง
31 มีนาคม 2562) เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดาเนินการตามหนังสือเวียน
สานักงาน 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 ให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้ โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ ต้องปรับปรุง โดยให้คะแนนต่าสุดของระดับพอใช้ ต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้
ระดับการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนนการประเมิน
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
ต่ากว่า 60

(2) ให้ผู้บั งคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

/ (๓) ให้ผู้ ...

-๒(3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการนั้ นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน
(5) กรณีข้าราชการที่ไปช่ว ยราชการหรื อปฏิบั ติห น้าที่ราชการในส่ ว นราชการอื่น ๆ
ภายในกรมศุ ล กากร ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการตามสั ง กั ด ที่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ณ วั น ที่
1 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน
โดยให้ตัดยอดจานวนคนและจานวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้นาผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
(6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอื่น เป็นการประจา ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และนาอัตราเงินเดื อนของผู้นั้นไปคานวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา สาหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562
4. การบริหารวงเงิน โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประเภทอานวยการระดับสูง
กลุ่มที่ ๒ ประเภทอานวยการระดับต้น
กลุ่มที่ ๓ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ ๔ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ 5 ประเภทวิชาการ (ระดับชานาญการพิเศษ, ระดับชานาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับชานาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)

/ ๕. กาหนด ...

-๓5. กาหนดผู้มีอานาจประเมินผลการปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้
ประเภท/ระดับตาแหน่ง
๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
๒. ประเภทอานวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)
๒.๑ ผอ.สานัก และ ผอ.ภาค 1-4
๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)
๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.)
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
๓.๑ ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ
๓.๒ ผอ.กวางโจว (ชพ.)
๓.3 ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจา
หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่
ช่วยราชการผู้บริหาร
๓.4 ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจา)

ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อประกอบการประเมินฯ
-

ผู้มีอานาจประเมินฯ
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ )
อธิบดี

รองอธิบดี/ทปษ. ที่กากับดูแล
ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ.
ที่กากับดูแล
-

อธิบดี

ผอ.สานัก/รองอธิบดี/
ทปษ. ทีก่ ากับดูแล
ผู้บังคับบัญชา

อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ.
ที่กากับดูแล

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ
(ตาม ว 12/2555 ข้อ 1)

๓.5 ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ
(ช่วยเป็นการครั้งคราว)

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ

ส่วนราชการต้นสังกัด

๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ
ชานาญการพิเศษ,ระดับชานาญการและ
ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป
(ระดับอาวุโส, ระดับชานาญงาน, และ
ระดับปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับ
สานัก/สานักงาน/กลุ่ม และด่านศุลกากร

ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

มอบอานาจให้หัวหน้า
ส่วนราชการระดับสานัก/
สานักงาน/กลุ่ม
เป็นผู้ประเมินฯ

6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสานัก และกลุ่มเป็นผู้บริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการและตาแหน่งประเภททั่วไป
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.9998 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

/ 7. วิธีการ ...

-๔7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(1) ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท
และระดับตาแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
(2) ให้ ผู้ มี อ านาจบริ หารวงเงิ น พิ จารณาก าหนดอั ตราร้ อยละของการเลื่ อนเงิ นเดื อน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้ รั บ จั ด สรร ทั้ ง นี้ ใ นการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการแต่ ล ะคนในแต่ ล ะครั้ ง ให้ เ ลื่ อ นได้ ใ นอั ต รา
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคานวณ
การคานวณจานวนเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
(3) ผู้ ที่ได้รั บเงินเดื อนสู งสุ ดหรือใกล้ ถึงเงินเดือนสู งสุ ดของสายงานหรือระดับต าแหน่ ง
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบั ติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการคานวณ
ที่กาหนดไว้ตามช่ว งเงิน เดือนในแต่ล ะประเภทและระดับตาแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
(4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอานาจบริหารวงเงิน นาผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจั ด กลุ่ ม ตามผลคะแนน โดยอย่ า งน้ อ ยให้ แ บ่ ง กลุ่ ม คะแนนผลการประเมิ น เป็ น 5 ระดั บ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจกาหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่กาหนดเพิ่มเติมให้ข้าราชการในสังกัด
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง
(5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency)
ในระดับ ใกล้เ คีย งกับ ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการในแต่ล ะรอบที่ผ่า น ๆ มา (กรณีตัว อย่า ง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 2/2561 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.14………)
ตัว อย่ า งการก าหนดระดั บ การประเมิ น และช่ ว งคะแนนการประเมิ น ย่ อยเพิ่ ม เติ ม
จากที่กาหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ตัวอย่างที่ 1 การกาหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพิ่มเติม
ในระดับ ดีเด่น
ระดับการประเมิน
ดีเด่น (A+)
ดีเด่น (A)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนนการประเมิน
95 – 100
90 – 94.99
80 – 89.99
70 – 79.99
60 – 69.99
ต่ากว่า 60

/ ตัวอย่างที่ ๒ ...

-๕ตัวอย่างที่ 2 การกาหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพิ่มเติม
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก
ระดับการประเมิน
ดีเด่น (A+)
ดีเด่น (A)
ดีมาก (B+)
ดีมาก (B)
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนนการประเมิน
95 – 100
90 – 94.99
85 – 89.99
80 – 84.99
70 – 79.99
60 – 69.99
ต่ากว่า 60

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มา ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วย-ลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วย-ลากิจ
รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาทางานสายเกิน 6 ครั้ง
(10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้นาข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
(11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
(12) กรณีที่ข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60)
ให้จัดทา “คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการกรณี ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
.............................................................

บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน
ตำมประกำศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ตำแหน่ง

หลักเกณฑ์

นิติกร

ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่หลักในตำแหน่งนิติกรตำมที่กำหนดไว้ใน
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่กำหนดใน
ประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ให้ได้รับ พ.ต.ก. ดังนี้
1. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตำแหน่งนิติกร
ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่ำ 1 ปีสำหรับผู้มี
วุฒิปริญญำเอก ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท หรือไม่น้อย
กว่ำ 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ให้ได้รับ พ.ต.ก.
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร ตำแหน่งนิติกร
และได้รับ พ.ต.ก. ระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.
2. ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร ตำแหน่งนิติกร
ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในตำแหน่งนิติกรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ให้
ได้รับ พ.ต.ก.
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษตำแหน่ง
นิติกร และได้รับ พ.ต.ก. ระดับชำนำญกำรมำแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.
3. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่ง
นิติกร ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในตำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ให้ได้รับ พ.ต.ก.
4. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร สำยงำนอำนวยกำรเฉพำะด้ำน
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรเฉพำะด้ำน (นิติกำร) ระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำน
กฎหมำยในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก
ในกรณีที่ทำงรำชกำรมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นหรือในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตำมข้อกำหนดนี้เมื่อใดให้งดจ่ำย พ.ต.ก.
สำหรับผู้นั้นตั้งแต่ไปปฏิบัติหน้ำที่อื่นเป็นต้นไป
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษผู้ใดจะรับเงินเพิ่มในอัตรำที่สูงขึ้นตำมระดับตำแหน่งได้ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) ต้องปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในส่วนรำชกำร/หน่วยงำนตำมที่
กำหนดในประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ระหว่ำงได้รับ พ.ต.ก.
(2) เป็นผู้ ผ่ ำนกำรประเมินคุณสมบัติตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรที่
อ.ก.พ.วิสำมัญเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนนักกฎหมำยภำครัฐ
กำหนด

อัตรำเงินเพิ่ม
(บำท/เดือน)

3,000
3,000
4,500
4,500
6,000
6,000

ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน
………………………………………………………
ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร ตามมติ อ.ก.พ.วิ ส ามั ญ เฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การรั บ รอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐจาแนกได้เป็น 14 ลักษณะงาน ดังนี้
1. ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษารวบรวมปั ญ หา อุ ป สรรคในการ
ดาเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ และนามาใช้
วิเคราะห์ ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ* (โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมา
ใหม่ทั้งฉบั บ หรื อการยกร่ างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึ กษา วิเคราะห์ กลั่ นกรอง ตรวจ และปรับแก้
กฎหมายหรือกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ
ลักษณะงานนี้อาจจาแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมาย
ในระดับประกาศกระทรวง/กรม ระเบียบกระทรวง/กรม ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการ
ทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใ ดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต้นเรื่องยกร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น ตามที่กฎหมายกาหนดลงนามให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที
(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายใน
ระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า พระราชก าหนด และกฎกระทรวง ซึ่ ง เมื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ ต้องส่งให้องค์กรอื่นดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายกาหนดครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
2. ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ ป ฏิบั ติง านต้ องดาเนิ น การค้ น คว้ า หาข้ อมู ล ศึก ษา วิเ คราะห์ วิ จั ย
เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกาหนดในการพันนางานด้านกฎหมาย

* กฎ หมายความว่ า พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2544 มาตรา 4)

3. ลักษณะงานที่ 3 : การให้คาปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หรือการ
อื่นใดในทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่
และเสรี ภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้คาปรึกษานี้ ได้เป็น
3 ลักษณะงานย่อย คือ
(1) งานด้านให้คาปรึก ษา หมายถึง งานให้ ความเห็นทางกฎหมาย ให้คาปรึกษาแนะนา
ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายในระดับสูง
(2) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการระดับกรม และ
กระทรวงที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมากเป็นพิเศษ
(3) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือผู้มีอานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย
4. ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้ งสัญญา
ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งพิ จ ารณา ร่ า ง ตรวจแก้ ไ ข และแปล
(กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ
ที่เกี่ย วข้องตามลักษณะของสั ญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้ประโยชน์สู งสุดแก่ทางราชการ และป้องกันมิให้
ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) งานยกร่ า งนิ ติ ก รรมสั ญ ญา คื อ การยกร่ า งสั ญ ญาทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นรวมถึ ง
นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย
(2) งานตรวจร่ า งสั ญ ญา คื อ การตรวจร่ า งสั ญ ญาซึ่ ง เป็ น ไปตามตั ว อย่ า งสั ญ ญาที่
คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุกาหนดหรือมีการแก้ไขเล็ กน้อย ซึ่งไม่ต้องส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา
(3) งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา
รวมถึง การดาเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนาเงินค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญามา
ส่งมอบให้กับทางราชการ เป็นต้น
5. ลักษณะงานที่ 5 : การดาเนินการทางวินัย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการประจาส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การตั้งเรื่องกล่าวหา
การสืบสวน การสอบสวนทางวิ นัย การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษข้าราชการที่กระทาผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งให้ข้าราชการที่
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ ง
หน้ำที่รำชกำรหรื อกำรสั่งให้ขำ้ รำชกำรที่ มีกรณี ถูกสอบสวนว่ำกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ ำยแรงและ
ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน ออกจากราชการ เป็ นต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลที่มีอานาจในการ
ลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการข้าราชการผู้นั้นต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดาเนินการวางแผนและกาหนดโครงการพันนางานวินัย
การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการ
กาหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การดาเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและพันนา
มาตรฐานการด าเนิ น การทางวิ นั ย และติ ด ตามและประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการประจาส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัย
แล้วแต่กรณีด้วย
6. ลักษณะงานที่ 6 : การทาสานวนการไต่สวน สานวนการสอบสวน หรือ สานวนการสืบสวน
จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน
หมายถึง งานทาสานวนการไต่สวน สานวนการสอบสวนหรือสานวนการสืบสวนที่มี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงานและบัญญัติให้มีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ การตรวจสอบหรื อ ไต่ ส วน การสื บ สวน และ
การสอบสวนอย่างแจ้งชัด
7. ลักษณะงานที่ 7 : การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือคดีอนื่
การดาเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ ผู้ปฏิบัติต้องดาเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงาน
ของรั ฐซึ่งเป็น โจทก์และจาเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายพยานหลั กฐาน
เพื่อดาเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ
สาหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีในศาลแทนรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจาเลย เนื่องจากกระทาไปตามอานาจหน้าที่ หรือ
เป็ น ผู้ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย พยานหลั ก ฐาน หรื อ เพื่ อ ท าค าฟ้ อ ง ค าให้ ก าร ค าอุ ท ธรณ์
หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
นอกจากการด าเนิ น คดี แ พ่ ง และคดี อ าญาในศาลยุ ติ ธ รรมแล้ ว ยั ง หมายรวมถึ ง
การดาเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ของศาลนั้นๆ ด้วย
8. ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้ง
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้
ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในคาอุทธรณ์ เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาคาอุทธรณ์นั้นนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้
ยังต้องดาเนินการศึกษาพันนาระบบงานอุทธรณ์ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการดาเนินการ
เกี่ย วกับ งานอุท ธรณ์ จั ดทาสรุ ป จ าแนกคาวินิจ ฉัยอุทธรณ์ ให้ คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือปัญหา
เกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย
9. ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ ปฏิบั ติงานต้องดาเนินการเผยแพร่ให้ ความรู้ทางด้านกฎหมาย และ
กฎทั้งที่บั งคับใช้อยู่ในปั จจุ บัน และที่กาลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและ
การสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมีการจัดทาเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้
จัดทาฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง

10. ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
หมายถึ ง การด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธี การชั่ ว คราวก่ อนพิพ ากษาและการบั งคั บคดีต าม
พิพากษาหรือคาสั่งในการรวบรวมเงินให้พอชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ ตามคาพิพากษาต้องรื้นถอนสิ่ง ปลูก
สร้างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบัง คับคดีมีอานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มี
อานาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้
บัญญัติ
ลักษณะงานนี้ ให้หมายความรวมถึงการดาเนินการตามอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับ
คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคาสั่งศาล การชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลใน
ฐานะผู้ชาระบัญชีตามคาสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การดาเนินการ ยึด อายัด
จาหน่ ายทรั พย์ สิ น เผยแพร่ ความรู้ ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ คดี ให้ ประชาชนได้เข้าใจตลอดจน
ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้ รวมถึงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย
11. ลักษณะงานที่ 11 : การดาเนินการมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์)
หมายถึง การเตรียมคาสั่งทางปกครอง การพิจารณาคาสั่งทางปกครอง การออกคาสั่ง
ทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง และหมายความรวมถึง
พิจารณาดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดมาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง เช่ น
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
12. ลักษณะงานที่ 12 : การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
การเปรี ย บเที ย บคดี นั้ น ในกรณี ค วามผิ ด อาญาบางประการที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้
เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
หลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
13. ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท
การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิ พาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล
ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
ผู้ปฏิบัติงานลั กษณะนี้ต้องดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแต่ละวิธี
14. ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง
.........................................................

(ปกหน้า)

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดารงตาแหน่งนิติกร
ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
(กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก หรือกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น )

โดย

นาย/นาง/นางสาว……………………..……………….
ตาแหน่งนิติกร ระดับ ..............................ตาแหน่งเลขที่ …………
ด่าน/สานัก/สานักงาน ………………………………………..
กรมศุลกากร

สารบัญ
หน้า
แบบ พ.ต.ก. 1-1 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดารงตาแหน่งนิติกร สาหรับการพิจารณา
ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ผลงานที่เป็นผลสาเร็จของงานด้านกฎหมายหรือ
ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย
ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
แบบ พ.ต.ก. 1-2 แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม
ภาคผนวก

-๑-

แบบ พตก. 1-1

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดารงตาแหน่งนิติกร
สาหรับการพิจารณาให้ได้รบั เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล .......................................................................ตาแหน่งเลขที่..............................................
ตาแหน่ง ..........................................................................ระดับ ..............................................................
สังกัด ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน ........................................................................................................................
สานัก/สานักงาน..........................................................................................................................
กรม.................................................................
กระทรวง...................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ .................................................Email .............................................................

2. ประวัติการศึกษา
ลาดับ
วันเดือนปี

ชื่อปริญญา / สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การได้รับทุนการศึกษา
1 ...............................................................................................
2 ...............................................................................................
3 ...............................................................................................

ปี พ.ศ. ...................................
ปี พ.ศ. ...................................
ปี พ.ศ. ...................................

-๒-

3. ประวัติการรับราชการ
ลาดับ
วันเดือนปี

4. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน
หลักสูตร / สาขาที่อบรม

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / ส่วนราชการ

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด

ระยะเวลา

-3-

5. การได้รับคาสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น
ลาดับ
เลขที่คาสั่ง /
รายละเอียดคาสั่ง
วันที่ออกคาสั่ง

6. ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(เฉพาะกรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราทีส่ ูงขึน้ )
ลาดับ
ประเภทและระดับตาแหน่ง
อัตราเงินเพิ่ม

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

วันเริ่มต้นรับเงินเพิ่มฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... (ผู้ขอรับการคัดเลือก)
(........................................................)
(วันที่)............/ ..................../ ...............
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ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งในปัจจุบัน (Job Description)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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2. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ให้ผู้ขอรับการคัดเลือก ระบุกระบวนงาน/โครงการ ที่ได้ปฏิบัติย้อนหลังไป 4 ปี หรือ 2 ปี ตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่ง ตั้งแต่ดารงตาแหน่งนิติกร )
ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการ
ผลสาเรจจของงาน
และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต)
กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง ............................................. (ช่วงเวลาปฏิบัติงาน)
กลุ่มงาน ..................................... สานัก .....................................
(1) หัวข้อที่ปฏิบัติ...........
มีขั้นตอนวิธีการที่ดาเนินการ
- เกิดอะไรขึ้นจากการ
(4ปี / 2 ปี ย้อนหลัง
อย่างไร
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอะไรมาบ้างที่
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย)
(2) หัวข้อที่ปฏิบัติ.............

ลักษณะงาน
ด้านกฎหมาย

ความรู้ ทักษะที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน

ความยุ่งยากของงาน และ ระยะเวลาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติงาน

ลักษณะงานใด - ใช้ความรู้ ทักษะ
ใน 14 ด้าน
อะไรบ้างในการ
ปฏิบัติงานนี้หรือ
โครงการนี้

- งานที่ปฏิบัติหรือโครงการ - ใช้ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ มีความยุ่งยาก ทีป่ ฏิบัติงาน
อย่างไร และแนวทางที่ ...วัน (ปกติ 230
วัน ต่อปี)
ใช้แก้ปัญหาอย่างไร
หรือสัดส่วน
ร้อยละเท่าใด

(3) หัวข้อที่ปฏิบัติ.............
(4) หัวข้อที่ปฏิบัติ.............
(5) หัวข้อที่ปฏิบัติ.............
รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ)
รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (ร้อยละ)
รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

100
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...………………………………………………..
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
......…/................./............

(ลงชื่อ) ..………………………………………………….. (ผู้รับรอง)
(....................................................)
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรง
(หัวหน้าฝ่าย/ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการส่วน)
….…..…/................./............

(ลงชื่อ) ..………………………………………………….. (ผู้รับรอง)
(..........................................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
……...…/................./............
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ส่วนที่3 ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เฉพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก)
ตอนที่ 1 รายละเอียดผลงาน
โปรดแสดงผลงาน / ผลส าเร็ จ ของงานด้ า นกฎหมาย หรื อ ข้ อ เสนอพั ฒ นางานด้ า นกฎหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทั กษะ
ความชานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปรับใช้และการตีความกฎหมาย รวมถึงสมรรถนะที่จาเป็น ใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง / พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น ดังนี้
กรณีที่ 1 ผลงานหรือผลสาเรจจของงานด้านกฎหมาย
ชื่อเรื่อง / โครงการ.............................................................................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ...............................................................................................................................
รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในงาน .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผลสาเร็จของงาน ............................................................................................................................. .....................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................................
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ผลสัมฤทธิ์จากการนาข้อเสนอ / แนวคิดการพัฒนางานไปใช้จริง
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..........................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สัดส่วนของผลงาน .............................................................................................................................................
ผู้ร่วมจัดทาผลงาน
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สัดส่วนผลงาน
(ร้อยละ)

การให้การรับรอง
(ลงนามผู้ร่วมจัดทาผลงาน)

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

( ลงชื่อ ) .......................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
......../........................../................
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กรณีที่ 2 ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย
ชื่อเรื่อง / โครงการ............................................................................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน..................................................................................................................................
ความรู้จากการอบรมที่ได้นามาจัดทาข้อเสนอ ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .......................
...........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...............
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผลสาเร็จของการนาข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมายไปปฏิบัติ .....................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .......................
................................................................................................................................................................ ...................
.......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..........
สัดส่วนของผลงาน ..........................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ..............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
........./.........................../...................
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ส่วนที่ 4 ความเหจนของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. ความเหจนของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พฤติกรรม
ความประพฤติที่โดดเด่น หรือลักษณะที่โดดเด่นของผู้ขอรับการคัดเลือก)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
( ลงชื่อ ) ..............................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
........../.........................../....................

2. ความเหจนของผู้บังคับบัญชาระดับสานัก / สานักงาน (ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาพฤติกรรม ความประพฤติที่โดดเด่น หรือลักษณะที่โดดเด่นของผู้ขอรับการคัดเลือก)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

( ลงชื่อ ) ..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
............/........................./.................
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3. ความเหจนของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ / รองหัวหน้า
ส่ ว นราชการที่ ก ากั บ ดู แ ล (กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมาย)
(พิจารณาจากความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ)
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .......
........................................................................................................................... ....................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. .
.........................................................................................................................................................................

( ลงชื่อ ) .......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
........../......................../................
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แบบ พ.ต.ก.1-2
แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น

ชื่อ ............................................................. นามสกุล ............................................................................
ตาแหน่ง ........................................... ระดับ .........................................ตาแหน่งเลขที่.......................
สังกัด ฝ่าย/กลุ่มงาน /ส่วน ...........................................................................................................
สานัก/สานักงาน....................................................................................................................
กรม ............................................................... กระทรวง ......................................................................
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
1. คุณวุฒิการศึกษา
(
(
(

) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย
) ได้รบั ปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย
) ได้รบั ปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย

2. การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ.
กาหนดหรือรับรอง
(
(

) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับ............................... (ระบุ ต้น/กลาง) รุ่นที่...........................................................
ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร......................... ออกโดย ............................................................
) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กาหนดหรือรับรอง
หลักสูตร..................................................................................................................... ......
ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร..........................ออกโดย ............................................................

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(
(

) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวม................. ปี ............... เดือน .................วัน
) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

4. สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(
(

) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
คิดเป็น ร้อยละ.......................... ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
(
(

)
)

ผ่าน
ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล.....................................................................................................
..........................................................................................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................…....(ผู้ตรวจสอบ)
(......................................................)
(ตาแหน่ง) ...........................................................
(วันที่) ............../ ..................../ ..................

(ลงชื่อ) .................................................... (ผู้รับรอง)
(......................................................)
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่) .............../....................../.....................
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)
2.1 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
1) ลักษณะของผลงานที่นาเสนอ
(

) กรณีที่ 1 ผลงานหรือผลสาเร็จของงานด้านกฎหมาย
- คุณภาพของงาน
(

) ผ่าน

(

) ไม่ผ่าน

- ความยุ่งยากของผลงาน
( ) ผ่าน

(

) ไม่ผ่าน

- ระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะความชานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย
( ) สูงกว่ามาตรฐาน ( ) ตามมาตรฐาน
- การนาผลงานไปใช้
( ) เป็นผลงานที่ได้นาไปปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด
( ) เป็นผลงานที่ได้นาไปปฏิบัติจริง อยู่ระหว่างการดาเนินการ
( ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนาไปปฏิบัติจริง
- ผลสาเร็จของงาน
( ) ตามเป้าหมายที่กาหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
( ) ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
(

)

กรณีที่ 2 ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย
- คุณภาพของงาน
(

) ผ่าน

(

) ไม่ผ่าน

- การนาความรู้จากการอบรมมาใช้
( ) มีการนาความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้
( ) ไม่มีการนาความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้
- การนาผลงานไปใช้
( ) เป็นผลงานที่ได้นาไปปฏิบัติจริง
( ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนาไปปฏิบัติจริง
- ผลสาเร็จของงาน
( ) ก่อให้เกิดการปรับปรุง/ พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ
( ) ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง/ พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ
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2) สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
( ) ผ่าน (ระบุเหตุผล ...............................................................................................................
…………………........................................................................................................................)
( ) ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล ............................................................................................................
............................................................................................................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... ประธานกรรมการ
(......................................................)
(ตาแหน่ง)..................................................
(วันที่)........./ ............................/...............
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).....................................................
(วันที่).........../.............................../................
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).......................................................
(วันที่)............./ .............................../ ...............
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).......................................................
(วันที่)............./ .............................../ ...............
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).......................................................
(วันที่)............./................................/................
(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมการ
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).......................................................
(วันที่)............./................................/................
(ลงชื่อ) ...................................................... เลขานุการ
(..........................................................)
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่)............/ .............................../ ...............
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
1) องค์ประกอบการประเมิน
คุณลักษณะและพฤติกรรมทีใ่ ช้ในการประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทางานที่รับมอบหมายและ/หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ในด้านความสาเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ/หรือแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สาเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข ไม่ละเลยหรือ
ปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนัน้ ซ้าๆ อีก

15

2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดาเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัตไิ ด้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทางานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้า
อยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานทีย่ ุ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สงิ่ เร้าภายนอก

15

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบตั ิได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

15

4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

15

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

15

คะแนน
ที่ได้รับ
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คุณลักษณะและพฤติกรรมทีใ่ ช้ในการประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ
อยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
- นาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15

7. วิสัยทัศน์ (Vision) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้า อย่างมีหลักการและเหตุผล
- กาหนดกลยุทธ์และวางแผนดาเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ

10

รวม

คะแนน
ที่ได้รับ

100

2) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
(ระบุเหตุผล)..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70)
(ระบุเหตุผล) ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขอรับรองว่าผู้ขอรับการคัดเลือก (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................
มีสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ) .........................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน) ......................................................... (ผู้บังคับบัญชาระดับต้น)
(.........................................................)
(ตาแหน่ง) ..............................................................
(วันที่)................/............................../................

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .............................................................(ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ)
(............................................................)
(ตาแหน่ง) .............................................................
(วันที่)................/.........................../................
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3) ความเหจนของหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
( ) การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กาหนด
( ) การประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กาหนด
(ลงชื่อ) .................................................................(ผู้ตรวจสอบ)
(...............................................................)
(ตาแหน่ง) ..........................................................
(วันที่).................../............................/...............

(ลงชื่อ) .............................................................. (ผู้รับรอง)
(.........................................................)
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่)................/............................./....................
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แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

ของ
(ชื่อ – นามสกุล)
ตาแหน่ง..........................................ตาแหน่งเลขที่..........................
สังกัด................................................................................

ประกอบการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชานาญการ

เอกสารหมายเลข ๑

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอก)
1. ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ...........................................................................................................................
2. ตาแหน่ง ........................................ระดับ.........................................ตาแหน่งเลขที่ ..................................
สังกัด.........................................................................................................................................................
ดารงตาแหน่งนี้เมื่อ ............................................................อัตราเงินเดือนปัจจุบัน............................บาท
3. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. ...............................
อายุราชการ .....................ปี.....................เดือน (นับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน)
4. ประวัติการศึกษา (ให้เริ่มจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกใน ก.พ.7)
คุณวุฒิ(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) วิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
.....................................
......................
.....................
...............................
.....................................
......................
.....................
...............................
.....................................
......................
.....................
...............................
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต)
วันออกใบอนุญาต ....................................................วันหมดอายุ........................................................
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงการทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงสังกัดและตาแหน่งด้วย)

วัน เดือน ปี
……………
…………....
……………
……………

ตาแหน่ง
… ………………….
….………………….
……………………..
……………………..

อัตราเงินเดือน
………………
………………
………………
………………

สังกัด
………………….
…………………..
.………………….
………………….

7. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง (ให้ระบุด้วย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................... ........
...............................................................................................................................................................

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
…………..
……. .……
……………

ระยะเวลา
………………
………………
………………

หลักสูตร
……………………..
……………………..
……………………..

สถาบัน
……………………….
………………………..
………………………..

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับการประเมิน
(................................................)
ตาแหน่ง............................................
วันที่ ........./.................../.................

ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (สานักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ)

1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กาหนด (ใบอนุญาต......................)
( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.............................................................................................)
ลงชื่อ.............................................................(ผูต้ รวจสอบ)
(....................................................... )
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ ........../........................../..............

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

เอกสารหมายเลข ๒

ชื่อผู้ขอประเมิน ..........................................................ตาแหน่ง......................................ระดับ.....................................
ตอนที่ ๑

รายการประเมิน

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก

คะแนน
เต็ม
๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ
……

๑.๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้ดี
 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
๑.๒ สามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

๒. การบริการที่ดี พิจารณาจาก
๒.๑ สามารถให้บริการทีผ่ ู้รบั บริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
 ให้การบริการเป็นมิตร สุภาพ
 ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
๒.๒ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริการ
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผรู้ ับบริการอย่าง
รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
 ดูแลให้ผรู้ ับบริการได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใด ๆ ในการให้บริการไปพัฒนา
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พิจารณาจาก
๓.๑ แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ
๓.๒ มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง

๒๐

……

๒๐

……

ตอนที่ ๑

คะแนน
เต็ม

รายการประเมิน (ต่อ)

๔ . การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

พิจารณาจาก

๒๐

๔.๑ มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
๔.๒ มีสจั จะเชื่อถือได้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติ สานึกในความเป็นข้าราชการ


๕. การทางานเป็นทีม พิจารณาจาก
๕.๑ ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
๕.๒ ให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุม่ ได้ดี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
เพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

รวม

๒๐

๑๐๐

หมายเหตุ ต้องได้คะแนนประเมินคุณลักษณะของบุคคลในแต่ละองค์ประกอบและคะแนนรวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

คะแนน
ที่ได้รับ
........

........

ตอนที่ 2

สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน)
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล) …................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อผู้ประเมิน ..........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง .........................................
วันที่......../.................../.............

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ
(ระบุเหตุผล) …......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
ลงชื่อ..........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง .................................
วันที่......./.................../..........

ลงชื่อ.................................................
(..............................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่........./.................../............

เอกสารหมายเลข ๓
แบบสรุปผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ชื่อผู้ขอประเมิน ................................................................. ตาแหน่ง............................................................
เพื่อประกอบการประเมินให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ ...................................................................
สังกัด..............................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน
(ปีที่ดาเนินการ)

สรุปสาระและขั้นตอน
การดาเนินการ

ลักษณะงาน/สัดส่วนที่
ปฏิบัติ (ร้อยละ)

รายชื่อผู้ร่วม
การนาผลงาน
ดาเนินการ/
ไปใช้ประโยชน์
สัดส่วน(ร้อยละ)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอผลงาน
(......................................)
วันที่ ........./...................../.................
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................
(........................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่ ........./...................../...............

ลงชื่อ........................................
(........................................)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่ ........./...................../...............

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)
วันที่ ........./.................../..............

ลงชื่อ ...................................................
(........................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่ ........./.................../..............

เอกสารหมายเลข ๔
แบบสรุปข้อเสนอแนวคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ/แนวคิด

รายละเอียดข้อเสนอ/แนวคิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
ผู้เสนอแนวคิด
วันที่.........../......................../...............
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ลงชือ่ .........................................
(........................................)
ตาแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)
วันที่ ........./.................../..............

ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่ ........./.................../..............

(ปกหน้า)

ผลงาน
ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง....................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง....................................................................................................................

ของ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง..........................................ตาแหน่งเลขที.่ .........................
สังกัด................................................................................

ประกอบการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชานาญการ

คานา

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ผลงานทีเ่ ป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน เรื่อง .......................................................................................................
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
7. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
8. การนาไปใช้ประโยชน์
9. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
10. ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง............................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บรรณนุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

หน้า

ส่วนที่ 1
ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................................
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ (ตั้งแต่..........................ถึง................................)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
3.1 ……………………………………………..
3.2 ……………………………………………..
3.3 ……………………………………………….
3.4 ………………………………………………
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ผู้ร่วมดาเนินการ(ถ้ามี)
5.1 …………………………… สัดส่วนของผลงาน…………………………………………
5.2 ……………………………สัดส่วนของผลงาน……………………………………………..
5.3 …………………………….สัดส่วนของผลงาน……………………………………………..
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. การนาไปใช้ประโยชน์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................
( ............................................... )
ผู้เสนอผลงาน
วันที่........./................./..............
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................
(........................................)
วันที่......../.................../.............
ผู้รว่ มดาเนินการ

ลงชื่อ ........................................
(........................................)
วันที่............./.............../.............
ผู้รว่ มดาเนินการ

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................
(........................................)
ตาแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)
วัน........./.................../..............

ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่ ........./.................../.............

ส่วนที่ 2
ข้อเสนอแนวความคิด/เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ......................................................
( .................................................... )
วันที่ ........./................./...................
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
ลงชือ่ .........................................
(........................................)
ตาแหน่ง................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)
วันที่ ........./.................../..............

ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ผู้อานวยการสานัก/สานักงาน
วันที่........./.................../..............

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

