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คู่มือการปฏิบัตงิานในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เร่ือง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีคัดเลือกจากบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น 

 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ
ค ัด เ ล ือ กจ ากบ ัญช ีผู ้ส อบ 
แข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ ่ง
ไปขึ ้นบัญชีเป็นผู ้ได้ร ับการ
คัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน 

 

1. การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เป็นวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษวิธีหนึ่งที่จะชว่ยให้สว่นราชการ
ได้ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งและ
ลักษณะงานมาปฏิบัติราชการในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. การด าเนินการ  
 2.1 ตรวจสอบรายละเอียดต าแหน่งว่างว่ามีต าแหน่งว่าง
ตามท่ีหน่วยงานแจ้งหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากค าสั่งลาออก 
โอน ย้าย บัญชีถือจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ และระบบ DPIS 
(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม) 
 2.2 ค้นหาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอ่ืน จาก 
ศูนย์รวมข่าวสารด้านการสรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ.  
ทีเ่ว็บไซต ์http://job.ocsc.go.th > Login เข้าสู่ระบบ 
(ส านักงาน ก.พ. เปน็ผู้ก าหน รหัสผู้ใช ้และรหัสผ่านให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน) 
  (1) ในการค้นหาบัญชีฯ จะต้องค้นหาอย่างน้อย 3 - 5 
ส่วนราชการ เพ่ือน ามาสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาว่าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการใดมี
ความเหมาะสมที่จะน ามาคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี และส าหรับแนวทางการพิจารณา
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีดังนี้ 
   1) ชื่อต าแหน่งเดียวกัน หรือชื่อต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
   2) คุณวุฒิที่รับสมัคร 
   3) หลักสูตรและวิธีการสอบตรงกับต าแหน่งที่จะ
คัดเลือก 
   4) จ านวนคนที่เหลือในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   5) อายุของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   6) เลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการที่
เหมาะสมที่สุด จ านวน 1 สว่นราชการ เนื่องจากในการด าเนินการ
คัดเลือกของส่วนราชการแต่ละครั้งต้องเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จากส่วนราชการเพียง 1 แห่งเท่านั้น  
  (2) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพ่ือ
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 

ขั้นตอน ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

http://job.ocsc.go.th/
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 2.3 จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือลงนามในเอกสาร ดังนี้ 
  (1) ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้ง 
เป็นชื่อต าแหน่ง หรือชื่อข้าราชการก็ได้  
   2) ผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการ  
 (2) ร่างหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพ่ือขอใช้บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ของส านักงาน -
ปลัดกระทรวงการคลงั หรือส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
แล้วแต่กรณ ี 
การด าเนินการข้อ 2.2-2.3 ใช้เวลาประมาณ 7 วันท าการ  
3. ข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 3.2 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
 3.3 บัญชีถือจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ ระบบ DPIS 
(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม) และค าสั่งต่าง ๆ 
เช่น ลาออก ย้าย โอน 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ  
1. ในการพิจารณาเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่จะน ามาด าเนินการ
คัดเลือก ในล าดับแรกควรเลือกบัญชีที่มีชื่อต าแหน่งเดียวกัน 
2. จ านวนคนที่เหลือในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังอยู่ในล าดับต้น ๆ 

ภาคผนวก  
1. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข 1) 
2. ตัวอย่างหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชี  
(เอกสารหมายเลข 2) 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน (ต่อ) 

 



๑๕ 

 เอกสารหมายเลข ๑ 

 
 

 

ค ำสั่ง  …………………………………… 
ที่ ………/……….. 

 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง  

ของ................................................................... ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน  

ของ.............................................................. 

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

  ด้วย……………………………...………………... จะด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน

ต าแหน่ง…..………..........….................................................... ของ……………………………………………..................  

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง………………..........… ของ................……..............................  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

จึงตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในต าแหน่งอ่ืน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล   ประธานกรรมการ 

๒. ผู้แทน ก.พ.        กรรมการ 

๓. ชื่อต าแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล  กรรมการ 

๔. ชื่อต าแหน่ง หรือ ชื่อ – นามสกุล  เลขานุการ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวก าหนดวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์  

วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม และด าเนินการ

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ที่จะน ารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และอาจตั้ง

กรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ 

ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น  

 

      สั่ง  ณ  วันที่……….เดือน……….……........…พ.ศ…....…….. 

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

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

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) (ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

  หัวหน้าส่วนราชการทีด่ าเนินการคัดเลือก 

(ช่ือส่วนราชการ) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

Administrator
Textbox
(ตัวอย่าง)

Administrator
Textbox
-๓-



๑๖ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

 
 

          

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

          ……………………………………….. 

                                       วันที่.......................................... 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง......................................................................................................................... 

เรียน ...............................……………………………………………… 

อ้างถึง หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และ 

มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและ 

ขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในต าแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง นั้น 

…………………………………….................... พิจารณาแล้วมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้

ในต าแหน่ง....................................... ของ............................................................................ ซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชี 

ผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่.............................. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง......................................  

ของ........................................................................... จ านวน...................... ต าแหน่ง โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับ

ที่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จ านวน............. คน ไปสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น   

ไปให้.................................................................... เพื่อด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

    (………………............…………….……) 

  หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก 

  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 

 

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชผีู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือต าแหน่งเดิม) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

Administrator
Textbox
(ตัวอย่าง)

Administrator
Textbox
-๔-

Administrator
Textbox
-๔-
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ 

การด าเนินการ 
1. ภายหลังส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับบัญชีผู้สอบ- 
แข่งขันได้จากส่วนราชการเจ้าของบัญชีฯ สว่นราชการเจ้าของบัญชี
ใช้ระยะเวลาจัดส่งประมาณ 10-15 วัน   
2. เมื่อได้รับหนังสือจากส่วนราชการเจ้าของบัญชีแล้ว ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลจะประสานงานกับประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ และผู้แทน ก.พ.
เพ่ือนัดประชุม 
3. จัดเตรียมเอกสารและระเบียบวาระการประชุม  
ข้อ 2-3 ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน 
 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ  
- ช่วงระยะเวลาของแผนด าเนินการคัดเลือกฯ ควรก าหนดให้
กระชับ แต่จะต้องอยู่ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด  
 
ภาคผนวก  
- ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม (เอกสารหมายเลข 3) 
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๑๗ 
เอกสารหมายเลข ๓ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น 

วันท่ี ………เดือน…………………..พ.ศ. ………….. 

เวลา …………… น.  ณ ………………………….. 

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

วาระที่ ๑ วาระเพือ่ทราบ   

  ๑.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง 

    ไปขึ้นบัญชเีป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น  

 ๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีจะคัดเลือก ฯ      

    - จ านวนต าแหน่งว่าง หน่วยงานท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง และอัตราเงินเดือน 

    - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

    - คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ..................................................................

    ท่ีจะน ามาด าเนินการคัดเลือก ฯ 

    - เหตุผลในการเลือกบัญชี เช่น ชื่อต าแหน่งเดียวกัน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 

    - วุฒิการศึกษาที่รับสมัครของต าแหน่งเดิม 

    - หลักสูตรและวิธกีารสอบของต าแหน่งเดิม 

    - จ านวนผู้สอบแข่งขันได้ในบัญช ี  

    - จ านวนผู้สอบแข่งขันได้ท่ีเหลือในบัญชี  

    - วันท่ีบัญชีหมดอาย ุ

    - ล าดับท่ีของผู้สอบแข่งขันได้ท่ีส่วนราชการเจ้าของบัญชีส่งมาให้ด าเนินการคัดเลือก 

      (ล าดับท่ี........... ถึงล าดับท่ี..............) 

วาระที่ ๒  วาระเพื่อพิจารณา   

 ๒.๑ วิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

    - วิธีสอบข้อเขียน ก าหนดวิชาท่ีสอบ น้ าหนักคะแนนและการให้คะแนน  

  - วิธีสอบสัมภาษณ์ (อาจพิจารณาแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ

    ต าแหน่ง) น้ าหนักคะแนนและการให้คะแนน 

     - วิธีสอบปฏิบัติ ก าหนดวิชาท่ีจะทดสอบหรือรูปแบบการสอบปฏิบัติ อุปกรณ์ท่ีใช้ 

    ในการสอบปฏิบัติ น้ าหนักคะแนนและการให้คะแนน  

  - วิธีอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 
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๑๘ 

 ๒.๒ การต้ังคณะกรรมการอื่น เช่น กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนวิชาต่าง ๆ กรรมการสัมภาษณ์ 

    กรรมการสอบปฏิบัติ และเจ้าหน้าท่ีด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการประเมิน 

    ความเหมาะสมกับต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน (๒ ชุด) 

 ๒.๓ วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  เช่น สมัครด้วยตนเอง  

         ทางไปรษณีย์ ทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการสมัคร 

       มากกว่า ๑ วิธีก็ได้ และวิธีการเรียงเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมิน 

  ๒.๔ แผนด าเนินการคัดเลือก ฯ 

  ๒.๕ ร่างรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก ฯ 

    ๒.๕.๑ ร่างหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเชิญชวนสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม

   กับต าแหน่ง  

     ๒.๕.๒ ร่างรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหน่ึง 

            ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๒.๕.๓ ร่างประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

วาระที่ ๓ เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น 

  การติดต่อผู้สอบแข่งขันได้ท่ีมีรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีจะน ามาด าเนินการคัดเลือก ฯ 

 

.......................................................... 
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ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ 
 

การด าเนินการ 
1. ภายหลังการประชุมในขั้นตอนที่ 2 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่ได้รับจากส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี ถ้าผู้สอบแข่งขันได้มีความประสงค์จะเข้ารับการ
ประเมินฯ ให้จัดส่งเอกสารสมัครเข้ารับการประเมินฯ ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ก าหนดไว้ ก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
2. สรุปรายชื่อผู้สมัครตามข้อ 1 เพ่ือจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เสนอปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม 
ระยะเวลาประมาณ 3 วันท าการ  
3. แจ้งประกาศรายชื่อตามข้อ 2 ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง 
www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง > ข่าวสมัคร 
 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ  
1. การจัดเรยีงส าดับที่สมัคร จะใช้เลขรับของส านักบริหารทรัพยากร-
บุคคลเป็นเกณฑ์ 
2. ตรวจสอบชื่อ - ที่อยู่ ให้ถูกต้อง เพ่ือจัดส่งหนังสือเชิญให้ผู้สอบ
แข่งขันได้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
3. ตรวจสอบการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง เพ่ือมิให้เกิดความ
ผิดพลาดของช่วงเวลาที่ก าหนดการรับสมัคร 
4. เจ้าหน้าทีส่ านักบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีการประสานงาน
เพ่ือแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง 
 ภาคผนวก  
1. ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 4) 
2. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งฯ (เอกสารหมายเลข 5) 
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เอกสารหมายเลข ๕ 

 
 

         

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

                                       วันที่..................................................... 

 

เร่ือง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น 

เรียน ...............................…………… 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ

      การคัดเลือกในต าแหน่งอื่น 

๒. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหนง่ (กรณีสมัครทางไปรษณีย)์ 

ด้วย ……………………………………....................... จะด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่ง..................................………................................................. ของ......................................…………........ 

ตั้งแต่ล าดับที่…………..…ถึงล าดับที่…………………ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่……............................... 

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง........…..………….................. ของ..................……………..........................

โดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ฉะนั้น หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อไปขึ้นบัญชี 

เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว ขอให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง หรือ..............................

(ส่วนราชการอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี) ณ ...................................... ตั้งแต่วันที่............... ถึงวันที่.............. 

ในเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด (กรณีสมัครด้วยตนเองควรระบุเวลารับสมัครด้วย 

เช่น รับสมัครในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

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

    (………………............…………….……) 

     หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก 

     หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 

       

(ช่ือผู้สอบแข่งขันได)้ 

 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) (ช่ือต าแหน่งใหม่) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) (ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(วิธีอื่น ๆ) 
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เอกสารหมายเลข ๖ 

 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
....................................................................................... ของ.................................................................  

ไปข้ึนบัญชีเป็นผูไ้ด้รับการคดัเลือกในต าแหนง่.......................... ของ.................................................... 

๑.  ชื่อต าแหน่ง ......................................................................  

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก................. ต าแหน่ง หน่วยงานที่จะบรรจุ..............................………….............  

 อัตราเงินเดือน ................................ - ............................. บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 

 ตามประกาศ........................... .................................................................. ....................................... 

 เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่........... 

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

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

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

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

๔. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่........................... ถึงวันที่.................................. 

๕. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (กรณีสมัคร ๒ วิธี) 

  ๕.๑ การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดของหลักฐานเป็นไป

  ตามมติคณะกรรมการคัดเลือก ฯ)  

  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จ านวน ๑ ฉบับ  

  - รูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๑ รูป 

  -  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน ๒ ฉบับ 

  - ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๕.๒ การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องด าเนินการ ดังนี้ 

          ๕.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  

นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร  

   ๕.๒.๒ ส่งใบสมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและ 

เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักปรากฎชัดเจน ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับ 

การประเมินครั้งนี้จ านวน ๒ ฉบับ และส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ

ส านักงาน ก.พ. จ านวน ๑ ฉบับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง....................................................................

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน สภาพการท างานของต าแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้สมัคร) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือต าแหน่งใหม่) 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืกหรือช่ือกระทรวงซึ่งส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือกสังกัด) 

๒๑ 
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๒๓ 

 
 

ภายในวันที่……......………………….… โดยถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร  

เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 

๖. วัน เวลา และวิธีการประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่  

 ๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งต้องมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

ในวันที…่…….............… เวลา……………........น. ณ...……........................................................…..……… 

 ๖.๒ ................................................................. จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการ..................................  

........................................................... ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งต้องเป็นผู้ได้คะแนน

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๖.๓ หลักฐานที่ต้องน ามาในวันประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

  ๖.๓.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

ของผู้ถือบัตรปรากฏชัดเจน 

  ๖.๓.๒ หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (กรณีสมัครทางไปรษณีย์) 

๗. ผู้ที่ ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 

กับต าแหน่งแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม 

๘. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน

ต าแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือได้รับการเรียกตัว 

และได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ใช้ 

เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในต าแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับ  

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งในต าแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

๙. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง............................................................................... .......................... 

ของ.................................................................................  

๑๐. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง....................................นี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง

.............................................................. .............................. ของ.............................................................. . 

ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

๑๑. ............................................................... ไม่ประสงค์รับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้น

บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินนี้ (หรือจะรับโอนโดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้ระบุไว้ด้วย)  

(วันท่ีปิดรับสมคัร) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(วิธีการประเมินและ 
 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ (ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

๒๒ 

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน) 
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๒๓ 

 
 

๑๒. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..................................................................................... . 

ของ………………............................................... โทร.……………………….......……………......… (ในวัน และเวลาราชการ)  

ก่อนวันท าการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

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

 

แผนด าเนินการ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม............................. 

 วันประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง............................................................... 

  วันประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก........................................................ 

วันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ........................................................................... 

วันบรรจุ ............................................................................................................. 

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

หมายเหตุ   หากมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุด้วย 

 

(ช่ือหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

๒๓ 
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๒๖ 

เอกสารหมายเลข ๗  

 

เลขประจ าตัวเข้ารับการประเมิน ฯ ……………..………............... 

 

ใบสมัครเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

เรียน ………….…………………………………………………. 

  

  

 ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใต าแหน่ง…………………………….................................................................................. 

ล าดับที่…………….... ตามประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ..................................................... ............................... 

ลงวันที่……………… มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง...................................……………... 

ของ……………………………...............................จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………......................…สัญชาต…ิ…………......เกิด

วันท่ี…….....…เดือน…..................……พ.ศ……………อาย…ุ…….ปี………..เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                               

      เกิดที.่.................................................................................................จังหวัด…….................……………………… 

๒. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

บ้านเลขท่ี………….....หมู่ที…่………….........ตรอก/ซอย………………………...................…...........................

ถนน…………………………………..................ต าบล/แขวง………………..……………………................. 

อ าเภอ/เขต............................. จังหวัด………………........………......รหสัไปรษณีย ์           

โทรศัพท…์………………............................................ e-mail: ………………........................………………………...... 

๓. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบส าเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

วุฒิที่ได้รับ สาขา/วิชาเอก เกรดเฉลี่ย 

(GPA) 

ชื่อสถานศึกษา พ.ศ. ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปวช.     
ปวท. / ปวส./ อนุปริญญา     

ปริญญาตร ี     

ปริญญาโท     

อืน่ๆ โปรดระบุ...................     

 
รูปถ่าย  

ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว 

 
     

                   

 
             

   

(หัวหน้าส่วนราชการทีด่ าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

๒๔ 
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๒๗ 

๔. ประวัติการท างาน / การฝึกอบรม 

 

สถานที่ท างาน / ฝึกงาน 

 

ต าแหน่ง 

 

เงินเดือน 

ระยะเวลา  

พ.ศ. – พ.ศ. 

 

เหตุผลที่ลาออก 

     

     

     

     

     

 

๕. ความรู้ความสามารพิเศษ………………………………................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

                 (ลงช่ือ)…………………………………..…….  

                                                     ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

                ………./…………./………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 
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๒๘ 

เอกสารหมายเลข ๘ 

 
ประกาศ……………………………………………………. 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ในต าแหน่ง ............................................................ 

และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
------------------- 

 ตามที่.................………………………………………………….. ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในต าแหน่ง..............................................................................…….…..... ของ.................................................................  
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่............................................... มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในต าแหน่ง……….....................................นั้น 

 บัดนี้ …………........................................... ................................. ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
.................................... ........................................... ของ......……………………………………………............................  
ล าดับที่…………….ถึงล าดับที่……….... มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง…................................... 
ของ…………………………………………………..... และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง..................................... ของ.............................................................  
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

 ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในต าแหน่ง........................................ 

เลขประจ าตัวเข้ารับ  เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – ชื่อสกุล   
การประเมินความเหมาะสม แข่งขันในบัญชีเดิม      
กับต าแหน่ง           
……………………   …………………….....  ……………….……………………........................ 
……………………   …………………….....  ……………….……………………........................ 
……………………   …………………….....    ……………….……………………........................ 
 
 ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

วัน และเวลา เลขประจ าตัวเข้ารับการประเมิน ฯ สถานที่สอบ 
..................................... 

.......... - ......... น. 
..................................... - 
..................................... 

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

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

  ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในต าแหน่งดังกล่าว 

     ประกาศ  ณ  วันที…่…………....……………….พ.ศ…………..... 
       (ลงชื่อ) ….…………………………………. 
       (……………………………………) 

หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริาชการแทน 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งของสว่นราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการ
ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและการประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
1. คณะกรรมการที่ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ต้องเกินกึ่งหนึ่ง 

2. กรณปีระธานฯ ไม่สามารถเข้าร่วมด าเนินการได้ ให้แต่งตั้ง
กรรมการท่านหนึ่งท าหน้าทีป่ระธาน 

ภาคผนวก  
– ตัวอย่างประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 6) 
 

การด าเนินการ 
1. ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ แต่งตั้ง เพื่อนัดหมายวันประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ก่อนวันประเมิน 3 วัน 
2. ประมวลผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกราย จ านวน 1 วัน 
3. จัดท าบันทึกเสนอปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ลงนามในร่างประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก จ านวน 3-5 วัน 
4. แจ้งประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
หัวข้อ ข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน จ านวน 1 วัน 
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๒๙ 

เอกสารหมายเลข ๙ 

ประกาศ.......................……………………………….. 
เรื่อง การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบญัชีผู้ได้รบัการคดัเลอืกในต าแหน่ง…………………………….. 

ของ.......……………………………….……………… 
---------------------- 

  ตามที่………………………………………………………… ได้ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่ง..…..…………................................................... ของ...…..... …………………………………………............... 

ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่…….............................………………..... มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในต าแหน่ง……………………......... ของ.........…………………………………………………. นั้น 

 บัดนี้.....................…………………………………… ได้ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในต าแหน่ง.............................. แล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม 

กับต าแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง.........………………… ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่   เลขประจ าตัวเข้ารับ                  เลขประจ าตัวสอบ              ชื่อ – ชื่อสกุล    

   การประเมินความเหมาะสม   แข่งขันในบัญชีเดิม 

   กับต าแหน่ง      

    ๑.     ………………......              ………….....……….        …………………….......................…… 

    ๒.     ……………….....              ……………….....….        …………………….......................…… 

    ๓.     ……………….....              …………………......        …………………….......................…… 

 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง .........…………………… ได้ทราบว่า 

 ๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง………………................นี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ใน

ต าแหน่ง....………………….............................................................…... ของ……………………………………..........................

ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

 ๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง ……………………........................................ 

ของ............................................................... นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่ง................……………….......................................................... ของ.................................................................. 

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง………......…………………นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว คือ 

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าว 

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด 

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน

ต าแหน่งดังกล่าว 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแขง่ขันได)้ 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก)  

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก)  

(ชื่อต าแหน่งของสว่นราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อต าแหน่งของสว่นราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 
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๒๙ 

                          ๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง ……...........………………… โดยการโอน 

แต่…........................................................... ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  

(กรณีส่วนราชการก าหนดเงื่อนไขรับโอนไม่ต้องมีข้อความนี)้ 

       ๓.๕ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุ หรือ

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง………………..........................................................................................………….. 

ของ.............................................................................................  หรือในต าแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน 

กับต าแหน่ง........................................................................................... ของ.................................................................. 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่…………………………….พ.ศ………………… 

                 (ลงชื่อ)  ………………………………………… 

       (…………………………………………) 

            

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแขง่ขันได)้ 

หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริาชการแทน 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 
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ขั้นตอนที่ 5 การเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกรายงานตัว 

 

การด าเนินการ 
1. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท าหนังสือส่งประกาศการ
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี  
1 ชุด ภายใน 5 วันท าการนับแต่ประกาศการขึ้นบัญชี พร้อม
ทั้งสอบถามสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งของผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ 
จากส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิม  
2. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท าหนังสือเรียกผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ มารายงานตัว โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ก่อนวันที่ก าหนดให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน  
3. วันมารายงานตวั ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ  
 3.2 หนังสือแสดงความจ านงเพื่อเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก    
 3.3 หนังสือแสดงความจ านงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ 
4. ภายหลังผู้ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและ
แต่งตั้งฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกการมารายงานตัวเสนอให้
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคลทราบด้วย 
5. ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคลจัดท าหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของ
บัญชี เพ่ือขอหลักฐานการสมัครสอบของผู้รายงานตวัฯ พร้อมแนบ
เอกสารแสดงความจ านงเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ และ
แสดงความจ านงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ ตามข้อ 3.2 
และ 3.3 ไปด้วย 
 
ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
1. เพ่ือความรวดเร็วในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ควรมีการ
ประสานด้วยวาจากับส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพ่ือขอทราบสิทธิ
ผู้ได้รับการคัดเลือกว่ายังคงมีสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่ 
2. ประสานด้วยวาจากับผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแจ้งวัน เวลา  
ทีก่ าหนดให้มารายงานตัว และวันบรรจุเข้ารับราชการ 

ภาคผนวก  
1. ตัวอย่างหนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัว 
เพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ  (เอกสารหมายเลข 7) 
2. ตัวอย่างใบรายงานตัวเข้ารับราชการ (เอกสารหมายเลข 8) 
3. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจ านงเพื่อรับการบรรจุฯ 
(เอกสารหมายเลข 9) 
4. ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจ านงสละสิทธิจากบัญชีฯ 
(เอกสารหมายเลข 10) 
5. ตัวอย่างหนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบ (เอกสารหมายเลข 11) 
 

Administrator
Textbox

Administrator
Textbox
-๑๙-



๓๑ 

เอกสารหมายเลข ๑๐ 
 

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

                         วันที่ ........................................... 

เร่ือง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ 

เรียน .................................................................................... 

  ตามที่ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง.....……..................... ............ ............…… 

ของ.......................................................... ซึ่ง........................................................ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

เมื่อวันที่............................... นั้น 

  บัดนี้............................................................... จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่ง................................... ล าดับที่.......... ถึงล าดับที่......... โดยที่ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับที่.......... 

ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง....................................... ของ......................................................................... 

จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวในวันที่............................. เวลา .......................... น. ณ........................................................  

อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับ

ราชการในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในคร้ังนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

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

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

                      

 

                

       

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ (ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริาชการแทน 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
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๓๒ 

เอกสารหมายเลข ๑๑  
 

ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ 
เรียน  ……………………………………………………………….. 

๑. ข้าพเจ้าชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ช่ือสกุล .............................................................
  เกิดวันที่ .......... เดือน................ พ.ศ. ............ สัญชาติ ................. เช้ือชาติ ................. ศาสนา................... 
 ๒.  สถานภาพ  การสมรส   โสด    แต่งงาน   อื่นๆ 

๓. ช่ือคู่สมรส ............................................... สกุลเดิม......................................... อาชีพ ............................................. 
๔.  ช่ือ - ช่ือสกุลบิดา ..................................................................... อาชีพบิดา .............................................................  

 ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา ............................................................... อาชีพมารดา .......................................................... 
๕.  ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คือ บ้านเลขท่ี ................................ ตรอกหรือซอย................................. 

  ถนน......................................... แขวง/ต าบล.......................................... เขต/อ าเภอ.............................................
  จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท.์......................................... 

๖.  อุปสมบท ณ วัด ......................................................... เมื่อ ..................................................................................... 
๗.  รับราชการทหารหรือต ารวจประจ าการสังกัด ..........................................................................................................    

 เมื่อ ............................................ปลดเมื่อ ....................................................................... 
๘ . ค ว า ม รู้ พิ เ ศ ษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

๙. ประวัติการท างานท่ีอื่นมาก่อน  (หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา) ........................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................. 
 ๑๐. ข้าพเจ้าสอบได้ในต าแหน่ง.....................................................................................................................................  
   ของ..................................................................................... ล าดับที่ .....................................  
   ประกาศ............................................................................ ณ วันท่ี ................................................................... 

๑๑. ข้าพเจ้าจะมารับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง........................................... ในวันที่ ............................... 
    ตามที.่............................................................. ก าหนด หากข้าพเจ้าไม่มารับการบรรจุเข้ารับราชการตามวนัดังกล่าว 

   ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง.....................................................................  
    ของ............................................................................ 

๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
        (ลงช่ือ) ..................................................... 
                (......................................................) 
               ผู้มารายงานตัว 
                   ............./................./............... 

(หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

๓๐ 

Administrator
Textbox
(ตัวอย่าง)

Administrator
Textbox
เอกสารหมายเลข ๘

Administrator
Textbox
-๒๑-



๓๓ 

เอกสารหมายเลข ๑๒ 

 
หนังสือแจ้งความจ านงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการ 

ในต าแหน่ง........................... ของ......................................................... 
(กรณีการคดัเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

         

                          ล าดับท่ี............................……...................

   วันที…่………............................................ 

เรียน ………………………………............................... 

  ตามที่ข้าพเจ้าสอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง....………..........................................………….......  

ของ........................................................................ ล าดับที่……..........ตามประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

ผู้สอบแข่งขันได้ของ................…………........................................... ลงวันที่……...... และ................................................  

ได้มีหนังสือให้ข้าพเจ้าไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในต าแหน่ง.......................................... นั้น 

  ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงคแ์ละรับรองว่า 

  ๑. ข้าพเจ้าสมัครใจจะรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่ง….................................  

โดยได้ไปรายงานตัวที่………………..........…………………………………. ในวันที่……………....................………………. แล้ว 

  ๒. ข้าพเจ้าจะไปรับการบรรจุเข้ารับราชการ ณ …...................…………………………………………………. 

ในวันที่…………................................... 

  เมื่อข้าพเจ้าไปรายงานตัวตามข้อ  ๑  แล้ว แต่มิได้ไปรับการบรรจุตามข้อ ๒ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ 

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในต าแหน่ง................………....... ของ............................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

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

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

               ผู้มารายงานตัว 

                                   

(หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 
 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

(ช่ือต าแหน่งใหม)่ (ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ล าดับที่ในบัญชีผูไ้ด้รับการคัดเลอืกฯ) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 
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๓๔ 

เอกสารหมายเลข ๑๓ 

 

หนังสือแจ้งความจ านงสละสิทธิจากบัญชผีู้สอบแข่งขันได ้

ในต าแหน่ง............................................................................... 

ของ.......................................................................  

ล าดับที่..........................……………………… 

   วันที…่……….............................. 

 

เรียน …………………..………………………………...................... 

  ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................…………....................................... สอบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่ง...............................................................................…….......... ของ.............................................................. 

ล าดับที่…….... ตามประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ......................................................... 

ลงวันที่……..…....................... นั้น 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจ่ะสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่ง

.......................................................................................... ของ........................................................................................ 

เนื่องจาก.......................................................................................................................................................................... 

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

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

       (…………………....………………..) 

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชผีู้สอบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้)  

(ล าดับที่ในบัญชีผูส้อบแข่งขันไดฯ้) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้)  

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้)  

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้)  

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(เช่น ประสงค์จะบรรจเุข้ารับราชการในส่วนราชการที่ด าเนินการคดัเลือก เป็นต้น) 
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๓๕ 

เอกสารหมายเลข ๑๔ 

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

                                                               วันที่.............................................................. 

เร่ือง การขอหลักฐานการสมัครสอบ 

เรียน ............................................................................. 

อ้างถึง หนังสือ....................................................................... ลงวันที่...................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศ.......................................................................... เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง.................................ของ............................................................  
ลงวันที่................................. จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๒.  หนังสือแจ้งความจ านงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
 ๓. หนังสือแจ้งความจ านงสละสทิธิจากบัญชีผูส้อบแข่งขันได้  

 ตามที่............................................................................................................. ส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ 
ในต าแหน่ง.............................................................................. ............... ล าดับที่.................. ถึงล าดับที่....................  
จ านวน.................... ราย ไปยัง................................................. ......................... เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง.................................... ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

.......................................................... ได้รับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  
และได้ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง..................................................................................................
ของ................................................................. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง...................................... 
ของ......................................................... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  โดยล าดับที่..............................................
ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่ง.................................................. ......... ได้บรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................. ตั้งแต่................................ และผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งความจ านง 
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง.............................. ของ................................................................................. 
และแจ้งความจ านงที่จะสละสิทธิจากบัญชีสอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง............................................................................................ 
ของ................................................................... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ 
ส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ดังกล่าวให้.......................................................................................   
เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

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

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

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชผีูส้อบแข่งขันได้) 
 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

 
(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  
(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้  (ชื่อต าแหน่งใหม่) 
 (ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) (ล าดับที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก) 

 (ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
(ชื่อต าแหน่งใหม่) 

 
(วันที่บรรจุ) 

 (ชื่อต าแหน่งใหม่) 
 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 
(ชื่อต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได)้ 

หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริาชการแทน 

(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ชื่อต าแหน่งใหม่) 
 

(ชื่อส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก) 

๓๓ 
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ขั้นตอนที่ 6 การบรรจุและ
แต่งตั้งผู้ ได้รับการคัดเลือก 
และการด าเนินการภายหลัง 
มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

การด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือลงนามในร่างค าสั่งสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก  
2. จัดท าหนังสือส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปปฏิบัติงาน  
ณ ต้นสังกัด 
3. จัดท าหนังสือถึงสถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
การส าเรจ็การศึกษา เพ่ือตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของผู้ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง  
4. ให้ผู้รับการบรรจุและแต่งตั้งเขียน ก.พ. 7 จ านวน 2 ชุด และ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ 
5. จัดท าบันทึกเสนอปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือลงนามใน ก.พ. 7 
6. ส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส่วนพัฒนาบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ชุด 
 2) ส านักบริหารกลาง 1 ชุด 
 3) กรมบัญชีกลาง 2 ชุด 
7. ส่ง ก.พ. 7 พร้อมส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 3 ชุด  
ให้ส านักงาน ก.พ. ทราบ 
8. จัดท าหนังสือส่งตัวผู้รับการบรรจุไปตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์บุคคลของบุคคลที่เข้ารับราชการใหม่ 
9. จัดท าหนังสือตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ
หรือรับเข้าท างาน (เฉพาะเพศชาย) 
 
ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
1. การจัดท าค าสั่งต้องตรวจสอบว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
มีปัจจัยแรกบรรจุใดบ้าง 
2. ต้องมีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่บรรจุ และตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณ์บุคคลของบุคคล ตามภูมิล าเนาของ
ข้าราชการผู้บรรจุใหม่ 
3. ต้องตรวจสอบการกรอกรายละเอียดของผู้รับการบรรจุใหม่ 
ให้รอบครอบ โดยเฉพาะวันเดือนปีเกิด 

ภาคผนวก  
1. ตัวอย่างค าสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (คส. 1.1)   
(เอกสารหมายเลข 12) 
2. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิ 
(เอกสารหมายเลข 13) 
3. ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
เรื่อง การก าหนดปัจจัยฯ (เอกสารหมายเลข 14) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 
จัดท าโดย ส่วนบริหารงานบุคคล 
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คส. 1.1 

แบบค ำส่ังบรรจุผู้สอบแข่งขนัได้ 

ค ำส่ังกรม ............................. 

ที ่........./.................. 

เร่ือง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   กฎ ก.พ.  ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2542)  กฎ ก.พ. ว่าดว้ย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามญัได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 13           
ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2551  ท่ี นร 1004.3/ว 14 ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2551 ท่ี นร 1004.1/ว 15 ลงวนัท่ี                  
11  ธนัวาคม  2551 (และหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ีเก่ียวขอ้ง)1  ให้บรรจุผูส้อบแข่งขนัได ้เขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญั และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง จ านวน ....... ราย โดยให้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
ในต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยน้ี   

 

      สั่ง  ณ  วนัท่ี...................................... 

      (ลงช่ือผูส้ั่ง)....................................... 

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

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

หมำยเหตุ   นาย .................... ผูส้อบไดล้ าดบัท่ี ........ สละสิทธ์ิ หรือ ถูกยกเลิกการข้ึนบญัชี แลว้แต่กรณี 
 

 
ข้อควรระวงั 1.   ระบุหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ีมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการสอบภาคความรู้ 

ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) หรือหนังสือส่วนราชการเจ้าของบัญชีท่ีให้น ารายช่ือ 
ผูส้อบแข่งขนัได้ในต าแหน่งหน่ึงไปข้ึนบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งอ่ืนหรือ
หนงัสือพิจารณาคุณวฒิุ (หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 2.   กรณีบรรจุผูท่ี้สอบได้ล าดบัท่ีต ่ากว่า ให้หมายเหตุไวท้า้ยค าสั่งด้วยว่า ผูส้อบได้ล าดับ
ดีกวา่ไม่ไดรั้บบรรจุเพราะเหตุใด ดงัตวัอยา่งในหมายเหตุขา้งตน้ 

3. ตอ้งระบุวุฒิ สาขาวิชา วนั เดือน ปีเกิด สถานศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน และเลขท่ี
หนงัสือรับรองผลการสอบภาค ก 

4. ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุ  หากหมดอายุ ถือว่าเป็นผู ้ขาด
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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คส. 1.1

ต ำแหน่ง ล ำดบัที่ ประกำศผล

กำรสอบของ
ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง

ประเภท
ระดบั เลขที่ เงินเดอืน

1 นาย ..... ปวส. (บญัชี) เจา้พนกังานธุรการ 3 ส านกังาน ก.พ. เจา้พนกังานธุรการ ทัว่ไป ปฏิบติังาน 423 x,xxx 3 มิ.ย. 2552
(1 พ.ค. 2530) วิทยาลยั ระดบัปฏิบติังาน ลงวนัท่ี ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3 1320 00201 55 2 พาณิชยการธนบุรี 2 พ.ค. 2552 กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี

ส านกับริหารกลาง

2 นาย ..... ปวส. (โยธา) นายช่างโยธา 7 กรม ...... นายช่างโยธา ทัว่ไป ปฏิบติังาน 122 x,xxx 1 เม.ย. 2552 เลขท่ีหนงัสือ 
(22 ม.ค. 2529) สถาบนั ระดบัปฏิบติังาน ลงวนัท่ี ฝ่ายซ่อมบ ารุง ส่วนวิศวกรรม รับรองผล
4 1420 00212 22 3 เทคโนโลยพีระ- 1 มี.ค. 2552 ส านกัก่อสร้าง การสอบ

จอมเกลา้ธนบุรี ภาค ก51-20700
3 นางสาว ...... บริหารธุรกิจ นกัวิชาการเงินและ 9 ส านกังาน ก.พ. นกัวิชาการเงินและบญัชี วิชาการ ปฏิบติัการ 39 x,xxx 1 พ.ค. 2552

(13 ส.ค. 2526) บณัฑิต บญัชี ลงวนัท่ี ฝ่ายบญัชี กองคลงั
6 1327 00215 33 9 มหาวิทยาลยั ระดบัปฏิบติัการ 2 ม.ค. 2552

ธรรมศาสตร์ 51-20700
4 นาย ...... วิศวกรรมศาสตร วิศวกรโยธา 25 กรม ..... วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบติัการ 4312 x,xxx 1 พ.ค. 2552 เลขท่ีหนงัสือ 

(13  ก.ค. 2526) บณัฑิต ระดบัปฏิบติัการ ลงวนัท่ี กลุ่มวิศวกรรม รับรองผล
3 1320 00201 55 2 (วิศวกรรมโยธา) 16 มี.ค. 2552 ส านกัออกแบบวิศวกรรม การสอบ

ใบอนุญาตเป็น และสถาปัตยกรรม ภาค ก
ผูป้ระกอบวิชาชีพ 51-20750
ประเภทภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา

บัญชีรำยละเอียดกำรบรรจุผู้สอบแข่งขนัได้ต ำแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวชิำกำร  แนบท้ำยค ำส่ัง ............. ที่  ........../........... ลงวนัที่ .................

ล ำดบัที่
        ช่ือ/นำมสกุล         

    (วนั  เดอืน   ปีเกิด) 

เลขประจ ำตวัประชำชน

วุฒิ/สำขำ/สถำนศึกษำ
สอบแข่งขนัได้ ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรที่บรรจุ

ตั้งแต่วนัที่ หมำยเหตุ
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๓๖ 

เอกสารหมายเลข ๑๕ 
 

 
 

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

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

    

      วันที่.............................................. 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒ ิ

เรียน .......................................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหลักฐานการศึกษา  จ านวน.......................ฉบับ 

  ด้วย .................................................................... ได้ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ในต าแหน่ง............................................................................................ ของ..................................................................  

ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ........................................... มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในต าแหน่ง...................................... ของ........................................................................... โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

เข้ารับราชการในต าแหน่งดังกล่าว จ านวน............... ราย ได้ยื่นหลักฐานการศึกษาต่อ.................................................................................. 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ................................................................. จึงขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ได้รับการคัดเลือก

ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบตามวันที่ระบุใน

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรจริงหรือไม่ และขอได้โปรดแจ้งให้.............................................................................ทราบ 

พร้อมทั้งส่งส าเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดคืนแก่.......................................................................ด้วย  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนเุคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

        ขอแสดงความนับถือ 

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

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

                       

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลือก) 

(ช่ือส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้อบแข่งขันได้) 

(ช่ือต าแหน่งใหม่) 

(หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษา) 

หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนนิการคัดเลือก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตริาชการแทน 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

(ช่ือส่วนราชการที่ด าเนินการคัดเลอืก) 

๓๔ 
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ท่ี  นร ๑๐๐๔/ว ๑๘                สํานักงาน ก.พ. 
         ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. กําหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
เข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่าง ๆ โดยกําหนดข้อ ๑(๖) กรณีอ่ืน
ท่ี ก.พ. อนุมัติ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  ความแจ้งแล้ว น้ัน  

บัดน้ี ก.พ. ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีท่ีส่วนราชการมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งท่ีได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ 
ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเป็นจํานวนสามเท่า
ของตําแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกต้ังแต่ลําดับแรกของผู้ท่ียังไม่ได้รับการบรรจุไปตามลําดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ํากัน และเม่ือเรียกจนถึงคนสุดท้ายในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมาเริ่มเรียก
ต้ังแต่ลําดับแรกของผู้ท่ียังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีท่ีมีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่าสิบคน  
ให้เรียกตามจํานวนที่ เหลือในบัญชีได้ ท้ังน้ี คําว่า “ตําแหน่งอ่ืน” ให้หมายถึง ช่ือตําแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่างส่วนราชการด้วย และให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

๑. ให้ส่วนราชการต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ตําแหน่งหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยต้ังกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการและต้ังผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการด้วย 

๒. ให้คณะกรรมการตาม ๑. ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่จะ 
นํารายช่ือไปข้ึนบัญชีโดยกําหนดวิธีการประเมิน ซ่ึงอาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  ในการน้ี คณะกรรมการอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
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การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็น 
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งรวมท้ังส้ินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๓. ให้ส่วนราชการตาม ๑. ดําเนินการเก่ียวกับการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึง      
มาเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งอ่ืนตาม ๒. ดังน้ี 

(๑)  ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้ได้ช่ือและท่ีอยู่ของ 
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลําดับ ตามจํานวนท่ี ก.พ. กําหนด 

 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายช่ือและจํานวนตาม ๓(๑)  สมัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน และกําหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ  ท้ังน้ี ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตามเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งท่ีประเมินน้ี ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
ท่ีใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับ 
การบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในตําแหน่งอ่ืน ๆ  
ของการสอบคร้ังเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว ผู้น้ันหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือหมดสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีประเมินน้ี แล้วแต่กรณี 

  ค. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะใช้วิธีการตาม ๒. วิธีใดวิธีหน่ึง หรือ 
หลายวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนราชการตาม ๑. กําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  ตามลําดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  เลขประจําตัวผู้เข้ารับการประเมิน  เลขประจําตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ช่ือตําแหน่งในบัญชีเดิม  
และช่ือ – ช่ือสกุล 

๕. การข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย  
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่าและให้ส่วนราชการ
ตาม ๑. ประกาศการข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนน้ันเรียงตามลําดับที่ โดยมีสาระสําคัญตาม
๔. ด้วย และส่งประกาศการข้ึนบัญชีน้ันไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑) จํานวน ๑ ชุด ภายใน ๕ วัน
ทําการ นับแต่วันประกาศการข้ึนบัญชี 
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๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้

ตามลําดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม 
น้ันยังคงมีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม 
โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน และในวันท่ี
การบรรจุด้วยว่า ผู้น้ันยังคงเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม 
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังอยู่ ก็ให้ผู้น้ันแสดงความจํานงเป็น
แต่งต้ังในตําแหน่งที่มารายงานตัวครั้งน้ี และขอสละสิทธิ
เดียวกันกับตําแหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งน้ี 
ตาม ๓(๑) คัดช่ือผู้น้ันออกจากบั
ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
 

 

 

๓ 

เม่ือจะเรียกผู้ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ๕. มารายงานตัวเพื่อรับ
ตามลําดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑)  เสียก่อนว่า
น้ันยังคงมีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้น้ันมารายงานตัว 

(EMS)  ทั้งน้ี วันท่ีกําหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากท่ีมีหนังสือให้มา
วัน และในวันท่ีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ท่ีมารายงานตัวเพื่อจะรับ

การบรรจุด้วยว่า ผู้น้ันยังคงเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม ๓(๒) ข.
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังอยู่ ก็ให้ผู้น้ันแสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่มารายงานตัวครั้งน้ี และขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งอ่ืนๆ ในการสอบครั้ง

แหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งน้ี แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิน้ันไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี
คัดช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้น้ันท่ีมีอยู่ทาง

ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
    เลขาธิการ ก.พ. 

๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖ 

มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เสียก่อนว่า ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว 

สือเรียกผู้น้ันมารายงานตัว  
มารายงานตัวต้องเป็นวันท่ีหลังจากที่มีหนังสือให้มา

ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ท่ีมารายงานตัวเพื่อจะรับ
. อยู่หรือไม่ หากผู้น้ันยังคง 
กษรว่า จะรับการบรรจุและ

การบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งอ่ืนๆ ในการสอบคร้ัง
แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิน้ันไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี

และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้น้ันท่ีมีอยู่ทาง
แล้วส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
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๖ 

 

 

บทท่ี ๓  
การด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหน่ึง 

ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหนง่อื่น 

  การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
ในต าแหน่งอื่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง 

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอ่ืน 
 

 

๑.  ส่วนราชการมีต าแหน่งว่าง 

 
๒. ค้นหาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 
๓. เลือกบัญชีที่เหมาะสมที่สุด 

 
๔. ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

คัดเลือก ฯ 

 
๕. การประสานขอรายชือ่ 

ผู้สอบแข่งขนัได้จาก 
ส่วนราชการเจ้าของบัญช ี

 
๖. ประชุมคณะกรรมการ ฯ 

 
๗. แจ้งให้มาสมัครทาง EMS 
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

 
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ ิ
เข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที ่

 
๙. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

๑๐. จัดท าประกาศ เร่ือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

๑๑. ส่งประกาศ ฯ ให้สว่นราชการเจา้ของบัญช ีฯ ภายใน  
๕ วันท าการ นับแตว่ันประกาศการขึ้นบัญชี 

 

๑๒. ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการบรรจุ ฯ ของผู้ที่จะเรียกมารายงานตัว 

 

๑๓. ส่งหนังสือเรยีกให้มารายงานตวัทาง EMS ก่อนวนัรายงานตวั 
ไม่น้อยกวา่ ๕ วนั 

 

๑๔. ในวันรายงานตวัตรวจสอบสิทธิของผู้มารายงานตัว และ
ให้กรอกเอกสารหมายเลข ๑๒ และ ๑๓ 

 

๑๕. ส่งเอกสารแสดงความจ านงสละสิทธิ ฯ ไปยัง 
ส่วนราชการเจา้ของบัญชี ฯ 

 

๑๖. ส่วนราชการเจ้าของบัญช ีฯ ส่งหลักฐานการสมัครของ 
ผู้มารายงานตัวไปยังสว่นราชการที่ด าเนินการคัดเลือก 

 

๑๗. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

๑๘. ตรวจสอบการผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ 
ความสามารถทั่วไป และการส าเร็จการศึกษาของผู้ที่ได้รับการบรรจุ ฯ 
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