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        ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ!างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

สิ่งท่ีส�งมาด!วย หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขัน การข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได! และ
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน  

ตามหนังสือท่ีอ!างถึง ก.พ. ได!กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข!ารับราชการ มาเพ่ือส�วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ!งแล!ว นั้น 

 บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล!วเห็นว�า เพ่ือให!การสรรหาโดยวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข!ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เป>นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน2ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพ่ือให!กระบวนการ
สรรหาเป>นไปในเชิงรุก โดยคํานึงถึงการให!โอกาสแก�ผู! ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต�าง ๆ และการรณรงค2ให!คนเก�งและคนดีซ่ึงเป>นกลุ�มเปCาหมาย ได!มีโอกาสสมัครสอบ 
แข�งขัน รวมท้ังเพ่ือให!การสอบแข�งขันมีความยืดหยุ�น คล�องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพ่ือให!ส�วนราชการได!บรรจุ
บุคคลตรงตามความต!องการได!ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ือให!ผู!สนใจได!รับทราบข!อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ส�วนราชการ ลักษณะงาน หน!าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง และโอกาสได!รับการบรรจุเข!ารับราชการ  
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขัน การข้ึน
บัญชีผู!สอบแข�งขันได! และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการ ดังนี้ 
 

 ๑. ให!ยกเลิกหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการ
ตามหนังสือท่ีอ!างถึง และกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขัน การข้ึนบัญชี 
ผู!สอบแข�งขันได! และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการข้ึนใหม� 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด!วย  ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป>นต!นไป 
 ๒. ให!ส�วนราชการเป>นหน�วยงานหลักในการสรรหาเชิงรุก โดยกําหนดกลุ�มเปCาหมาย  
หาจุดท่ีกลุ�มเปCาหมายสนใจหรือให!ความสําคัญ เพ่ือจูงใจให!สมัครสอบแข�งขัน และจัดทําแผนการรณรงค2 
เพ่ือสร!างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนดังกล�าว 
 
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท2 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 



๒ 
 
 ๓. ให!สํานักงาน ก.พ. เป>นหน�วยงานหลักในการประชาสัมพันธ2ในภาพรวมเพ่ือให!บุคคล
ท่ัวไปหันมาสนใจสมัครเข!ารับราชการ ตลอดจนทําหน!าท่ีประเมินผลการสรรหาในภาพรวม 
 ๔. ให!ผู!สอบผ�านภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ�าน
ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ท่ีออกให!ก�อนวันท่ีหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ใช!บังคับ เป>นผู!สอบผ�านการวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป ตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขตาม
หนังสือนี้ 
  ๕. ให!สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในระดับ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว�าไปใช!ในการสอบแข�งขันในระดับวุฒิการศึกษาท่ีต่ํากว�าได! 

๖. การใดท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการตามหนังสือท่ีอ!างถึง ก�อนวันท่ีหลักเกณฑ2 วิธีการ และ
เง่ือนไขตามหนังสือนี้ใช!บังคับ ให!ดําเนินการตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือท่ีอ!างถึงต�อไป
จนกว�าจะแล!วเสร็จ 

๗. บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ท่ียังมีผลใช!บังคับอยู�ก�อนวันท่ีหนังสือนี้มีผลใช!บังคับ และบัญชี 
ผู!สอบแข�งขันได!ท่ีได!ข้ึนบัญชีไว!ตาม ๖. ให!คงมีผลใช!ได!ตามเง่ือนไขท่ีมีอยู�เดิมต�อไปจนกว�าบัญชีนั้นจะสิ้นผล 
หรือจนกว�าจะมีการข้ึนบัญชีใหม�ตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขตามหนังสือนี้   

๘. กรณีใดท่ีไม�อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขัน     
การข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได! และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขันนี้ การดําเนินการในกรณีนั้น         
ให!เป>นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต�อไป ท้ังนี้ ได!แจ!งให!กรมและจังหวัดทราบด!วยแล!ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
ศูนย2สรรหาและเลือกสรร 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑J๔๘  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
 



หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข�งขัน การข้ึนบัญชีผู#สอบแข�งขันได# 
และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน 

(ส�งพร#อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
66666666666666666666666666666666 

๑. การสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการเป>นข!าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน�งประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให!ใช!วิธีสอบเพ่ือวัดความรู!
ความสามารถท่ัวไป และสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน�ง 

๒. การสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป ให!สํานักงาน ก.พ. เป>นผู!จัดให!มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได! ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
  �� ๒.๑  ผู!มีสิทธิสมัครสอบจะต!องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาท่ีกําหนด
ในครั้งท่ีเปLดสอบนั้น  หรือเป>นผู!อยู�ในเกณฑ2ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว�ากําลังจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีกําหนดก็ได! 
 ๒.๒ ผู!ใดสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปไม�ผ�าน ผู!นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู!ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได! ต�อเม่ือมีระยะเวลาห�างจากวันท่ีสอบครั้งก�อนไม�น!อยกว�า ๑๕๐ วัน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  

 ๒.๓ ผู!สมัครสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป จะต!องรับรองตนเองว�าเป>นผู!สําเร็จ
การศึกษาหรือเป>นผู!อยู�ในเกณฑ2ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดว�า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาท่ีกําหนด แล!วแต�กรณี และต!องรับรองตนเองว�าเป>นผู!มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต!องห!าม
ตามมาตรา ๓๖     
 ๒.๔ การสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป เป>นการสอบข!อเขียนหรือสอบโดยวิธีอ่ืน
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต�อไปนี้  
  ๒.๔.๑ วิชาความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  
  (๑) วิชาความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป>นการสอบเพ่ือ
วัดความสามารถ 
   (ก) ด!านการคิดคํานวณ  โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต2ใช!
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร2เบ้ืองต!น  การวิเคราะห2หาความสัมพันธ2ของจํานวนหรือปริมาณ  การแก! 
ปMญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห2ข!อมูลเชิงปริมาณต�าง ๆ และ  
  (ข) ด!านเหตุผล  โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ2
เชื่อมโยงของคํา ข!อความ หรือรูปภาพ การหาข!อยุติหรือข!อสรุปอย�างสมเหตุสมผลจากข!อความ  สัญลักษณ2  
รูปภาพ  สถานการณ2  หรือแบบจําลองต�าง ๆ 
  (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  เป>นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 
 
 
     

  ส่ิงท่ีส�งมาด#วย 



๒ 
 
  (ก) ด!านความเข!าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ�านและการ
ทําความเข!าใจกับบทความ หรือข!อความท่ีกําหนดให!แล!วตอบคําถามท่ีตามมาในแต�ละบทความ  หรือ
ข!อความ  รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 
  (ข) ด!านการใช!ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช!คําหรือ
กลุ�มคํา การเขียนประโยคได!ถูกต!องตามหลักภาษาและการเรียงข!อความ 
  ๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป>นการสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ด!านการพูด เขียน อ�านและฟMงภาษาอังกฤษ และความเข!าใจสาระสําคัญของข!อความในระดับเบ้ืองต!น   
  ๒.๕ ให!สํานักงาน ก.พ. เป>นผู!จัดให!มีการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ 
และตรวจคําตอบ  ผู!สอบวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทยได!คะแนนรวมไม�ตํ่ากว�าร!อยละ ๖๐   
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด  ท้ังนี้ ให!คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได!คะแนนไม�ตํ่ากว�า
ร!อยละ ๕๐ หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด ของแต�ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว�าเป>นผู!สอบผ�านการวัดความรู!
ความสามารถท่ัวไป  
   ผู!เข!าสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   
ท่ียังไม�หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม�รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ 
TU GET  ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดในตารางแนบท!ายหลักเกณฑ2นี้ ให!ถือเสมือนว�าเป>นผู!สอบผ�านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 
  ๒.๖ ให!ผู!สมัครสอบเสียค�าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป ในอัตรา 
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค�าธรรมเนียมสอบเม่ือจ�ายแล!วจะไม�คืนให! เว!นแต�มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตและไม�ได!มีการจัดสอบใหม�แทน  จะจ�ายคืนให!แก�ผู!สมัครสอบ
เฉพาะผู!ท่ีมิได!มีส�วนเก่ียวข!องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตนั้น 
 ในระหว�างท่ีสํานักงาน ก.พ. ยังมิได!จัดให!มีการสอบด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส2 ให!ผู!สมัคร
สอบเสียค�าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๗ ให!เลขาธิการ ก.พ. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด!วยเลขาธิการ ก.พ. 
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ท่ีเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย  เป>นประธาน  และกรรมการอ่ืน จํานวนไม�น!อยกว�า 
๔ คน โดยต!องเป>นข!าราชการพลเรือนอย�างน!อยก่ึงหนึ่ง  และให!แต�งต้ังข!าราชการพลเรือนในสํานักงาน 
ก.พ.  ซ่ึงทําหน!าท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  เป>นเลขานุการ  
 ๒.๘ ให!คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ จัดทําประกาศ  
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบให!เป>นไปตามหลักเกณฑ2นี้  
 ๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให!มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ระดับการศึกษาท่ีเปLดสอบ  
  (๒) ผู!มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑   ๒.๒ และ ๒.๓ 

(๓) คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต!องห!ามของผู!มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอ่ืน 
(ถ!ามี) 



    ๓ 
 
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ     

ซ่ึงต!องไม�น!อยกว�า ๑๕ วันทําการ 
(๕) เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในการสมัครสอบ 
(๖) หลักสูตร  วิธีการสอบ และเกณฑ2การตัดสิน   
(๗) เง่ือนไขหรือข!อความอ่ืนท่ีผู!สมัครสอบควรทราบ  

 ๒.๑๐ ให!เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบตาม ๒.๙ โดยให!ปLดประกาศไว! ณ  
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร�บนเว็บไซต2ของสํานักงาน ก.พ. ก�อนวันรับสมัครสอบไม�น!อยกว�า ๕ วันทําการ 
และเผยแพร�ทางสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป>น  เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได!ตามท่ีเห็นสมควร  แต�ท้ังนี้ จะต!องประกาศการขยายเวลาการรับสมัครสอบดังกล�าว ก�อนวันปLด 
รับสมัครสอบครั้งนั้นด!วย   
 ๒.๑๑ ให!เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู!สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ก�อนวันสอบไม�น!อยกว�า ๕ วันทําการ  

๒.๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว�า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ2หรือข!อเท็จจริงท่ีส�อให!เห็นว�ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ2ใดท่ีอาจทําให!เกิดความไม�เป>นธรรม
ในการสอบ หรือผู!เข!าสอบผู!ใดมีพฤติการณ2ดังกล�าว  ให!คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให!เลขาธิการ 
ก.พ. พิจารณาว�าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม�   

 เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมดแล!วจัดให!มีการสอบใหม�ก็ได!  ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว�าผู!เข!าสอบผู!ใดมีพฤติการณ2ตามวรรคหนึ่ง ผู!นั้นไม�มีสิทธิเข!าสอบ 
ในการสอบใหม�นั้น 

 ๒.๑๓  ให!เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู!สอบผ�านการวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปตาม 
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป ตามระดับการศึกษาท่ีจัดสอบ
ให!แก�ผู!สอบผ�าน  เพ่ือนําไปใช!ในการสอบแข�งขันและการข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได!ของส�วนราชการ 
ตามหลักเกณฑ2นี้   
 ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป>น ก.พ. อาจอนุมัติให!ส�วนราชการใดเป>นผู!ดําเนินการสอบ     
เพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุแต�งต้ังบุคคลในตําแหน�งว�างท่ี ก.พ. ให!ความเห็นชอบได!  ภายใต!
หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไข ดังต�อไปนี้   
  ๓.๑ ส�วนราชการนั้นต!องดําเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป และจัดสอบ 
แข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง และเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน  โดยต!องประกาศรับสมัครสอบพร!อมกัน และให!คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขัน
ตาม ๔.๒ เป>นผู!ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปด!วย  
 
 



๔ 
 
  ๓.๒ ให!รับสมัครสอบได!เฉพาะจากผู!สําเร็จการศึกษาเท�านั้น  
  ๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให!มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔  

 ในกรณีท่ีส�วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช!หลักสูตร  ข!อสอบ  วิธีการสอบ
และเกณฑ2การตัดสินในการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕  ให!ผู!ท่ีได!รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓  ท่ีตรงกับระดับการศึกษาท่ีส�วนราชการนั้นจัดสอบ ได!รับยกเว!นไม�ต!องสอบเพ่ือวัด
ความรู!ความสามารถท่ัวไปในครั้งนี้อีก  ในการนี้ให!ส�วนราชการประกาศรายชื่อผู!สอบผ�านการวัดความรู!
ความสามารถท่ัวไป  และให!สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู!ความสามารถ
ท่ัวไปให!แก�ผู!สอบผ�าน   

 ในกรณีท่ีส�วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช!หลักสูตร ข!อสอบ วิธีการสอบ 
และเกณฑ2การตัดสินท่ีจัดข้ึนเป>นการเฉพาะเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปสําหรับตําแหน�งใด ในครั้งใด  
ในส�วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให!ใช!ได!สําหรับตําแหน�งนั้น  ในการสอบครั้งนั้น  ในส�วนราชการ  
นั้นเท�านั้น  ท้ังนี้ ส�วนราชการนั้นต!องประกาศเง่ือนไขดังกล�าวไว!ในประกาศรับสมัครสอบด!วย ในกรณีนี้ผู!ท่ี 
ได!รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓  ไม�ได!รับยกเว!นให!ไม�ต!องสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในการสอบ
ครั้งนี้  �
 ๔. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง และเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน�ง  ให!ส�วนราชการเป>นผู!จัดให!มีการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข!ารับราชการ 
ในตําแหน�งว�างของส�วนราชการนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ2 วิธีการ เง่ือนไข รายละเอียด ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหน!าส�วนราชการจะกําหนดให!รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุในท!องท่ีใดเป>นการ
เฉพาะแห�ง หรือจะกําหนดให!รับสมัครสอบแข�งขันเฉพาะผู!มีคุณสมบัติอย�างใดตามท่ีกําหนดไว!ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน�งสําหรับการสอบแข�งขันครั้งใดก็ได! 
  ๔.๒ ให!หัวหน!าส�วนราชการแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันข้ึนคณะหนึ่ง 
จํานวนไม�น!อยกว�า ๕ คน ประกอบด!วย หัวหน!าส�วนราชการหรือรองหัวหน!าส�วนราชการ หรือผู!ได!รับ
มอบหมายจากหัวหน!าส�วนราชการ  เป>นประธาน  กรรมการอ่ืนซ่ึงแต�งต้ังจากข!าราชการพลเรือนสามัญ   
ผู!ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
เป>นกรรมการ  โดยมีผู!แทน ก.พ. ซ่ึงแต�งต้ังจากข!าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป>นกรรมการ  และให!
แต�งต้ังข!าราชการพลเรือนในส�วนราชการนั้นซ่ึงทําหน!าท่ีเก่ียวกับงานการเจ!าหน!าท่ี  เป>นเลขานุการ   
 ๔.๓ ให!คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันกําหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ  กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ  จัดทําประกาศรับสมัครสอบ  วางแผนดําเนินการสอบ จัดให!มีการออกข!อสอบและตรวจคําตอบ  
และดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบแข�งขันให!เป>นไปตามหลักเกณฑ2นี้  ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข�งขันจะกําหนดให!ผู!สมัครสอบสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งก�อน แล!วจึงให!
เฉพาะผู!สอบผ�านการวัดผลการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งตามเกณฑ2ท่ีกําหนดไว!
ใน ๔.๙ สอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งต�อไปก็ได!  



                            ๕ 
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 ๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข�งขันให!มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ชื่อตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได!รับ 
 (๒)  จํานวนตําแหน�งว�างในวันประกาศรับสมัครสอบ 
 (๓)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน�ง 

 (๔)  คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต!องห!ามของผู!มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�ง 
 (๕)  กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซ่ึงต!อง
ไม�น!อยกว�า ๑๕ วันทําการ 

(๖)  เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในการสมัครสอบ 
 (๗)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน เกณฑ2การตัดสิน การประกาศบัญชีผู!สอบ 
แข�งขันได!  และการยกเลิกบัญชีผู!สอบแข�งขันได! 
 (๘)  เง่ือนไข หรือข!อความอ่ืน ๆ ท่ีผู!สมัครสอบควรทราบ เช�น ส�วนราชการนั้น ๆ  
จะไม�รับโอนผู!สอบแข�งขันได! เป>นต!น  
 (๙)  กําหนดวัน เวลาท่ีผู!สมัครสอบต!องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู!
ความสามารถท่ัวไปของ ก.พ. มายื่นให!ส�วนราชการ  ท้ังนี้ ต!องเป>นวันก�อนวันท่ีส�วนราชการข้ึนบัญชีผู!สอบ 
แข�งขันได! 
 ๔.๕ ให!หัวหน!าส�วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข�งขันตาม ๔.๔ โดยให!ปLดประกาศไว! 
ณ ท่ีทําการของส�วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  และเผยแพร�บนเว็บไซต2ของส�วนราชการท่ีรับสมัครสอบ    
และเว็บไซต2ของสํานักงาน ก.พ. ก�อนวันรับสมัครสอบไม�น!อยกว�า ๕ วันทําการ  และเผยแพร�ทางสื่ออ่ืน ๆ  
ตามความเหมาะสม 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป>น หัวหน!าส�วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได!ต�อไปอีกตามท่ีเห็นสมควรแต�ต!องไม�น!อยกว�า ๕ วันทําการ  ท้ังนี้ จะต!องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล�าว ก�อนวันปLดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต!องเผยแพร�โดยปLดประกาศไว! ณ ท่ีทําการของ
ส�วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเผยแพร�บนเว็บไซต2ของส�วนราชการท่ีรับสมัครสอบและเว็บไซต2ของ
สํานักงาน ก.พ. ด!วย 
 ๔.๖ ให!หัวหน!าส�วนราชการประกาศรายชื่อผู!สมัครสอบ  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ก�อนวันสอบไม�น!อยกว�า ๕ วันทําการ  
 ๔.๗  การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน)  เป>นการทดสอบความรู!ความสามารถท่ีใช!ในการปฏิบัติงานในหน!าท่ี  โดยวิธีการสอบข!อเขียน  
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ จะใช!วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได!ตามความเหมาะสม  
เพ่ือให!ได!บุคคลท่ีมีความรู!ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป>นสําหรับตําแหน�ง โดยต!องระบุ
วิธีการสอบไว!ในประกาศรับสมัครสอบให!ชัดเจนด!วย 
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๔.๘ การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป>น
การทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ2หรือวิธีอ่ืน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งจากประวัติส�วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ2 ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ2 ทัศนคติ การปรับตัวเข!ากับผู!ร�วมงาน สังคม และสิ่งแวดล!อม 
ความคิดริเริ่มสร!างสรรค2 ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู!สอบแข�งขัน เพ่ือให!ได!บุคคลท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู!ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป>นสําหรับตําแหน�ง    
  ๔.๙ ผู!สอบผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งจะต!อง   
ได!คะแนนไม�ตํ่ากว�าร!อยละ ๖๐  และผู!สอบผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�งจะต!อง  
ได!คะแนนไม�ต่ํากว�าร!อยละ ๖๐  ท้ังนี้ โดยให!คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 ๔.๑๐ ให!ผู!สมัครสอบเสียค�าธรรมเนียมสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะ
ตําแหน�งและความเหมาะสมกับตําแหน�ง อัตราตําแหน�งละไม�น!อยกว�า ๒๐๐ บาท และไม�เกิน ๔๐๐ บาท  
 ในกรณีท่ีส�วนราชการจัดให!มีการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในคราวเดียวกับ  
การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช! เฉพาะตําแหน�ง และความเหมาะสมกับตําแหน�ง               
ให!ผู!สมัครสอบท่ีไม�ได!รับการยกเว!นไม�ต!องสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปเสียค�าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน�งละไม�น!อยกว�า ๓๐๐ บาทและไม�เกิน ๕๐๐ บาท  
 ค�าธรรมเนียมสอบเม่ือจ�ายแล!วจะไม�คืนให!  เว!นแต�มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตและไม�ได!มีการจัดสอบใหม�แทน  จะจ�ายคืนให!แก�ผู!สมัครสอบ
เฉพาะผู!ท่ีมิได!มีส�วนเก่ียวข!องกับการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริตนั้น 
  ๔.๑๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันเห็นว�า ในการสอบแข�งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ2หรือข!อเท็จจริงท่ีส�อให!เห็นว�ามีการทุจริต  หรือมีพฤติการณ2ใดท่ีอาจทําให!เกิดความ
ไม�เป>นธรรมในการสอบแข�งขัน ให!คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันรายงานให!หัวหน!าส�วนราชการ
พิจารณาว�าสมควรจะยกเลิกการสอบแข�งขันในครั้งนั้นท้ังหมด  หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ 
หรือไม�    

หัวหน!าส�วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข�งขันครั้งนั้นท้ังหมดแล!วจัดให!มีการสอบใหม�  
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล!วจัดให!มีการสอบใหม�ก็ได! ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข�งขันวินิจฉัยว�าผู!เข!าสอบผู!ใดมีพฤติการณ2ตามวรรคหนึ่ง ผู!นั้นไม�มีสิทธิเข!าสอบใหม� 
 ๔.๑๒ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันได!ดําเนินการสอบแข�งขันเสร็จแล!ว  
ให!รายงานผลการสอบแข�งขันต�อหัวหน!าส�วนราชการ  โดยให!ส�งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต�อไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 (๒) บัญชีกรอกคะแนน  
 (๓) รายชื่อผู!สอบแข�งขันได!  
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๔.๑๓ ในกรณีท่ีส�วนราชการใดมีตําแหน�งว�างและไม�มีบัญชีผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งนั้น 
แต�มีเหตุผลความจําเป>นท่ีไม�อาจจัดให!มีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง  
และความเหมาะสมกับตําแหน�งได!เอง  ถ!าส�วนราชการนั้นร!องขอ ก.พ. อาจให!สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ 
แข�งขันเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งและความเหมาะสมกับตําแหน�ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ2  
วิธีการ  และเง่ือนไขตาม ๔. โดยอนุโลม  เพ่ือให!ได!บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งนั้นเป>นบัญชีร�วมสําหรับ
ให!ส�วนราชการนั้นใช!บรรจุและแต�งต้ังผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งนั้นก็ได!     

๕. การข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได! และการดําเนินการเก่ียวกับบัญชีดังกล�าว  ให!เป>นไปตาม
หลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไข  ดังนี้ 
   ๕.๑ ให! ข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได!เฉพาะผู! ท่ีสอบผ�านการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู!
ความสามารถเฉพาะตําแหน�งและความเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีได!ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัด
ความรู!ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาท่ีกําหนดแล!ว 
  ๕.๒ บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ให!เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู!สอบผ�านการสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�งและความเหมาะสมกับตําแหน�งจากมากไปน!อย  ในกรณีท่ี  
มีคะแนนเท�ากัน  ให!ผู!ท่ีได!คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน�งมากกว�าอยู�ในลําดับท่ีดีกว�า  แต�ถ!าคะแนน 
ความเหมาะสมกับตําแหน�งยังเท�ากันอีก ให!เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข�งขันจากน!อยไปมาก  

๕.๓ ให!หัวหน!าส�วนราชการประกาศบัญชีผู!สอบแข�งขันได!โดยปLดประกาศไว!  ณ  ท่ีทําการ
ของส�วนราชการท่ีรับสมัครสอบ  เผยแพร�บนเว็บไซต2ของส�วนราชการนั้น  และเผยแพร�บนเว็บไซต2ของ
สํานักงาน ก.พ.  และเผยแพร�ทางสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๕.๔ ประกาศบัญชีผู!สอบแข�งขันได!ให!มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) บัญชีผู!สอบแข�งขันได!  ซ่ึงต!องมีรายชื่อผู!สอบแข�งขันได!เรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบ 
แข�งขันได! 
  (๒) ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีบัญชีผู!สอบแข�งขันได!นี้มีผลใช!บังคับ     
  (๓) เง่ือนไขหรือข!อความอ่ืนท่ีผู!สอบแข�งขันได!ควรทราบ  
  ๕.๕ บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ตาม ๕.๓ ให!ใช!ได!ไม�เกิน ๒ ป[ นับแต�วันประกาศ  แต�ถ!าส�วนราชการ
นั้นได!จัดให!มีการสอบแข�งขันในตําแหน�งเดียวกันกับท่ีได!ประกาศรับสมัครในครั้งก�อนนั้นอีก และได!ประกาศ
บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ใหม�แล!ว บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ครั้งก�อนเป>นอันยกเลิก  

 ๕.๖ เม่ือได!มีการประกาศบัญชีผู!สอบแข�งขันได!แล!ว  ให!หัวหน!าส�วนราชการรายงานผลการ
สอบแข�งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต�วันประกาศ
บัญชีผู!สอบแข�งขันได!   
 ๕.๗ ผู!ใดมีชื่ออยู�ในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!  ถ!าผู!นั้นได!สละสิทธิท่ีจะเข!ารับการบรรจุและ
แต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได!ตามบัญชีผู!สอบแข�งขันได!นั้น  ให!ถือว�าผู!นั้นไม�อยู�ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏ
ในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!นั้น    
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 ๕.๘ ผู!ใดมีชื่ออยู�ในบัญชีผู!สอบแข�งขันได! ถ!าผู!นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข!ารับ
ราชการภายในเวลาท่ีส�วนราชการกําหนด ให!ถือว�าผู!นั้นไม�อยู�ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!นั้น 
 การแจ!งกําหนดเวลาให!มารายงานตัวตามวรรคหนึ่ง  ให!ส�วนราชการมีหนังสือส�งทาง
ไปรษณีย2ด�วนพิเศษ (EMS) แจ!งให!ทราบล�วงหน!าไม�น!อยกว�า ๕ วันนับแต�วันท่ีส�ง หรือมีหนังสือส�งทาง
ไปรษณีย2ลงทะเบียนแจ!งให!ทราบล�วงหน!าไม�น!อยกว�า ๑๐ วันนับแต�วันท่ีส�ง 
 ในกรณีท่ีผู!นั้นมีหลักฐานแสดงว�ามีความจําเป>นหรือมีเหตุผลท่ีทําให!ไม�สามารถมารายงานตัว
ได!ภายในเวลาท่ีกําหนด ถ!าหัวหน!าส�วนราชการเห็นว�าเป>นความจําเป>นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู!นั้นมิได!
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ  จะกําหนดให!ผู!นั้นกลับมาอยู�ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!ก็ได!  

 ๕.๙ ผู!ใดมีชื่ออยู�ในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!  แต�ไม�อาจรับการบรรจุเข!ารับราชการภายในเวลา
ท่ีส�วนราชการกําหนดได!  เนื่องจาก อยู�ในระหว�างรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด!วยการรับราชการทหาร  
ให!ถือว�าผู!นั้นไม�อยู�ในลําดับท่ีตามท่ีปรากฏในบัญชีผู!สอบแข�งขันได!  แต�ถ!าผู!นั้นพ!นจากราชการทหารโดยไม�มี                        
ความเสียหาย และประสงค2จะเข!ารับราชการในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได!  ถ!าบัญชีผู!สอบแข�งขันได!นั้นยังไม�
ยกเลิก ให!หัวหน!าส�วนราชการกําหนดให!ผู!นั้นกลับมาอยู�ในลําดับท่ีเดิมในบัญชีผู!สอบแข�งขันได! 
 ๕.๑๐ บัญชีผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งใดท่ีเป>นบัญชีร�วมตาม ๔.๑๓ ให!ส�วนราชการท่ีร!องขอ
นั้นใช!ในการบรรจุและแต�งต้ังผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งนั้น และส�วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข�งขัน
เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีร!องขอนั้นอีกไม�ได!จนกว�าจะได!ดําเนินการบรรจุและแต�งต้ังครบตาม
จํานวนท่ีส�วนราชการร!องขอนั้น 
  ในกรณีท่ีได!ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล!วยังมีรายชื่อผู!สอบแข�งขันได!เหลืออยู�ในบัญชีร�วม 
ก.พ. จะให!ส�วนราชการอ่ืนท่ีมีความจําเป>นและไม�มีบัญชีผู!สอบแข�งขันได!ในตําแหน�งเดียวกันนั้นอยู�ก�อน   
ใช!บัญชีร�วมนั้นเพ่ือประโยชน2ในการบรรจุและแต�งต้ังก็ได! 

๖. ในช�วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปตาม
หลักเกณฑ2นี้ หากผู!ท่ีสอบผ�านเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑  แต�ไม�ผ�านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในครั้งเดียวกัน ให!ผู!นั้นสามารถ      
เข!าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได!อีกหนึ่งครั้ง  โดยให!สํานักงาน ก.พ. จัดให!มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให!แก�ผู!สอบท่ีได!สมัครและเสียค�าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด  ท้ังนี้ จนกว�า ก.พ.จะกําหนดเป>นอย�างอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผู!สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ�าน  ให!เลขาธิการ ก.พ. ดําเนินการตาม 
๒.๑๓ ต�อไป  
 ในกรณีท่ีผู!สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม�ผ�าน ผู!สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพ่ือวัด
ความรู!ความสามารถท่ัวไปครั้งถัดไปได! ต�อเม่ือมีระยะเวลาห�างจากวันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถ
ท่ัวไปครั้งก�อนไม�น!อยกว�า ๑๕๐ วัน หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด   
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 ผู!ท่ีได!สมัครและเสียค�าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล!ว แต�ไม�ได!เข!าสอบ  ให!มี
ผลเช�นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม 
 ค�าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให!ใช!อัตราเดียวกันกับค�าธรรมเนียมการสอบ    
เพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป 
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ตารางแนบท#าย 
 
 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไม�รวม TOEFL  ITP)  TOEIC  IELTS  CU TEP และ TU  GET   

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม�น#อยกว�า (คะแนน) 
   TOEFL    (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TOEIC     (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
   IELTS      (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 
   CU TEP   (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
   TU  GET  (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)  ๕๐๐ 

 
 ผู!สอบจะต!องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไม�หมดอายุการรับรอง   
ผลการทดสอบต�อสํานักงาน ก.พ. ก�อนวันสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต�
วันท่ีสอบเพ่ือวัดความรู!ความสามารถท่ัวไปในครั้งนั้น 
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            11   ธนัวาคม  2551 

เรื�อง การคดัเลือกเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน (เวียน กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

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

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

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

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

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

(1) กรณีเป็นผูไ้ดรั้บทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื�อศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ที�สาํเร็จการศึกษาแลว้ 

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

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

สอบได ้เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเมื�อบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�ผูน้ั>นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั>งนี>  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัต่าง ๆ 
ทราบดว้ยแลว้ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
      

                  (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                      เลขาธิการ ก.พ. 
 
ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร 0 2547 1941J48 
โทรสาร 0 2547 1954 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

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

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

00000000000000000000000000 

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

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

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

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

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

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

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

11111111111111111111111111 

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

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

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

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

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

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

(9)  เกณฑก์ารตดัสิน 



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

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

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

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

พร้อมหลกัฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับตาํแหน่งที�สมคัร ในอตัราตาํแหน่งละ 
200 บาท 

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

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

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

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
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เลขที�สมคัร............................ 
แบบใบสมคัรคัดเลอืกเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว  



M 2 M 
 

สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย          � หยา่ 
 

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

2.  ประวตักิารศึกษา (กรอกทุกวฒิุที�ไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุที�ใชส้มคัรคดัเลือกมาพร้อมใบสมคัร) 
 

วุฒิที�ได้รับ สาขาวิชา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา           ระยะเวลา 

ตั0งแต่..........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

3.  ประวตักิารทํางาน/การฝึกงาน 

สถานที�ทํางาน/ฝึกงาน ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงนิเดอืนสุดท้าย    

     ก่อนออก 

ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...........ถึง............ 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

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

������������������������������������������ 
 

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

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

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

 
 
 

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



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

       ๑๑  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 

เร่ือง   กำรอนุมัตคิัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

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

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

บัดน้ี ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีที่ส่วนรำชกำรมีต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ 
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

ในต ำแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของต ำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมล ำดับต่อกัน
เร่ือย ๆ โดยไม่ซ้ ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเร่ิมเรียก
ตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่ำสิบคน  
ให้เรียกตำมจ ำนวนที่เหลือในบัญชีได้ ทั้งน้ี ค ำว่ำ “ต ำแหน่งอ่ืน” ให้หมำยถึง ชื่อต ำแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

๑. ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 

ต ำแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วย  ข้ำรำชกำรพลเรือน 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหน่ึง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย 

๒. ให้คณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่จะ 

น ำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยก ำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม  ในกำรน้ี คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์ 
กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรอ่ืนหรือเจ้ำหน้ำที่ ให้ด ำเนินกำร 

ในเร่ืองต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

 



 

 

๒ 

 

กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น 

ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

๓. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหน่ึง      
มำเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอ่ืนตำม ๒. ดังน้ี 

(๑)  ประสำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของ 
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมล ำดับ ตำมจ ำนวนที่ ก.พ. ก ำหนด 

 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจ ำนวนตำม ๓(๑)  สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเ ร่ิมรับสมัคร 

ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และก ำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร  ทั้งน้ี ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม 

  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
หรือผู้ที่ได้ รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ประเมินน้ี ผู้ ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง 

ที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุหรือได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับ  

กำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  
ของกำรสอบคร้ังเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว ผู้น้ันหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินน้ี แล้วแต่กรณี 

  ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหน่ึง หรือ 

หลำยวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ตำมล ำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินโดยมีสำระส ำคัญ 

ดังน้ี  เลขประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน  เลขประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ชื่อต ำแหน่งในบัญชีเดิม  
และช่ือ – ชื่อสกุล 

๕. กำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้ รับกำรคัดเลือก ให้ เรียงล ำดับที่จำกผู้ ได้คะแนนมำกไปน้อย  
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนน้ันเรียงตำมล ำดับที่ โดยมีสำระส ำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีน้ันไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จ ำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ท ำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี 
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๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ
ตำมล ำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑)  เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว 
น้ันยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้ น้ันมำรำยงำนตัว  
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ทั้งน้ี วันที่ก ำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพ่ือจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้น้ันยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้น้ันยังคง 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้น้ันแสดงควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่มำรำยงำนตัวคร้ังน้ี และขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งอ่ืนๆ ในกำรสอบคร้ัง
เดียวกันกับต ำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุคร้ังน้ี แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธิน้ันไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้น้ันออกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้น้ันที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 

    เลขำธิกำร ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรหำและเลือกสรร 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖ 

โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง 
เป็นพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 



 

�

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
�
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� � โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

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

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
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  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

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

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

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

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

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

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



�

๓ 

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

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

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

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

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

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

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

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

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

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
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   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

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

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 
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(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

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

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

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

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
��

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
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        สญัญาเลขที� ……./…………. 

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

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

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

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

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

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

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
 
 



�

O 2 O 
 
  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

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

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

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

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

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

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานักO
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

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

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

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

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

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

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

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

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

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

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

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

              (……………………………………….) 

 

 

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

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 
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เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

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

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

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

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

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

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

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

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

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

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

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

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

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

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

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

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



�

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

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

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

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

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

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

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

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

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

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
 



 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 

 







 

 

ร่าง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ รวมถึง
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์น้ี ในกรณีส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร สามารถ
ด าเนินการได้เมื่อส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากรน้ัน มีต าแหน่งว่างและมี
งบประมาณการจ้างตามกรอบอัตราก าลังหรือตามที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ค าว่า 
“หน่วยงาน” ให้หมายถึง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร 
แล้วแต่กรณี และให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

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

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

2. ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบ
ในการด าเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวข้อง ตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ
ในเร่ืองต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น รวมถึงการด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้อง เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือกตามความจ าเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกน้ี ตลอดจน
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการสอบคัดเลือก 

3. ให้หน่วยงานจัดท าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังน้ี 

 (1) ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง 
 (2) จ านวนอัตราว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ 

 (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
 (4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 (5) ก าหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบซึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 

 (6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ 

 (7) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
 (8) เกณฑ์การตัดสิน  
 (9) การประกาศบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 (10) เง่ือนไข หรือข้อความอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น เง่ือนไขการจ้าง เป็นต้น 

 

/ทั้งน้ี … 

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

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

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานอาจพิจารณาขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบ
ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 
และต้องประกาศการขยายเวลารับสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัครคร้ังน้ันด้วย 

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

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

 (2) ในการรับสมัคร ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครสอบของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนแจกใบสมัคร 

  กรณีตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า
ผู้สมัครดังกล่าวมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครและไม่มีสิทธิ์สมัครตั้งแต่ต้น  

 (3) แจกใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด ตรวจสอบ
ใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย ออกเลขประจ าตัวสอบให้ผู้สมัคร และให้ผู้สมัครลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้รับสมัครและออกเลข
ประจ าตัวสอบเฉพาะผู้สมัครที่น าเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นครบถ้วนในวันสมัครเท่าน้ัน 

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังน้ี 

 (3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 น้ิว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

 (3.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 (3.3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 (3.4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร 

 (3.5) ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
  

 /(3.6) ส าเนา… 
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(3.6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 (3.7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

 - โรคพิษสุราเร้ือรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

 (4) การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบจากผู้สมัคร 

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

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

7. หลักสูตรและวิธีการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ประกอบด้วย 

 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งน้ี อาจก าหนดให้มีการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายก่อน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป ก็ได้   

8. เกณฑ์การพิจารณา  
 (1) การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ผู้สอบได้คะแนน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 

 (2) การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู ้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

จึงจะถือว่าผ่าน 

9. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ           
สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

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

ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก  

11. เง่ือนไขการจ้าง 
 (1) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ที่ด าเนินการโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถือเป็นบัญชี

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

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

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

12. การเรียกให้มารายงานตัว 

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

 (2) เมื่อผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่รับการจ้างให้ส านักงาน
ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากรที่ว่าจ้างจัดท าสัญญาจ้างและหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือด าเนินการท าค าสั่งจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต่อไป 

13. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของหน่วยงานใด ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการจ้างภายในเวลาที่หน่วยงานน้ันก าหนด ให้ถือว่าผู้น้ันไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้น้ัน 

14. ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้าผู้น้ันได้สละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการจ้างในต าแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้น้ัน ให้ถือว่าผู้น้ันไม่อยู่ในล าดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้น้ัน 

 

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



 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากร 

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

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

1. ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือนายด่านศุลกากร แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในต าแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือ
ด่านศุลกากรน้ัน ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

2. ให้คณะกรรมการตาม 1. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ที่จะน ารายชื่อ
ไปขึ้นบัญชีโดยก าหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม ในการน้ี คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ 
กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น 

  ทั้งน้ี การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่า
ต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

3. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเรียกผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ช่ือและที่อยู่ของผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งหน่ึงมาเพ่ือเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งอ่ืนตาม 2. ดังน้ี 

  3.1 ประสานกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของผู้สอบ
คัดเลือกได้ในบัญชีที่ยังไม่ได้รับการจ้างตามล าดับ และตามจ านวนที่ก าหนด 

  3.2 แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อและจ านวนตาม 3.1 สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และก าหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ทั้งน้ี ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า 
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(1) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งเดิม
และมีสิทธิอยู่ตามเดิม 

(2) ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่ประเมินน้ี ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่มีการน า
รายชื่อหรือได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้าง หรือได้รับการจ้าง
ในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือในต าแหน่งอ่ืน ๆ ของการสอบคร้ังเดียวกันกับต าแหน่งดังกล่าว ผู้น้ันหมดสิทธิ
เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการจ้างในต าแหน่งที่
ประเมินน้ี แล้วแต่กรณี 

(3) การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจะใช้วิธีตาม 2. วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได้ 
4. ให้ส านักงานศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร ก าหนดเลขประจ าตัว

ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามล าดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ เลขประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมิน เลขประจ าตัวผู้สอบคัดเลือก
ได้ในบัญชีเดิม ชื่อต าแหน่งในบัญชีเดิม และช่ือ – นามสกุล 

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

6. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 5. มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้าง
ตามล าดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบัญชีตาม 3.1 เสียก่อนว่า ผู้ที่จะมารายงานตัวน้ันยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้น้ันมารายงานตัวโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ทั้งน้ี วันที่ก าหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากมีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน และในวันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มารายงานตัวเพ่ือจะรับการจ้างด้วยว่า ผู้น้ันยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับการจ้างตาม 3.2 (2) อยู่หรือไม่ หากผู้น้ันยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจ านง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการจ้างในต าแหน่งที่มารายงานตัวคร้ังน้ี และขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งอ่ืน 
ในการสอบคร้ังเดียวกันกับต าแหน่งที่จะรับการจ้างคร้ังน้ี แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธิ์ น้ันไปขอให้หน่วยงาน
เจ้าของบัญชีตาม 3.1 เพ่ือคัดชื่อผู้น้ันออกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของ
ผู้น้ันที่มีอยู่ทางหน่วยงานเจ้าของบัญชีเดิมมาให้โดยเร็ว แล้วรวบรวมส่งโดยแนบมาพร้อมกับหนังสือรายงานตัว 
หลักฐานการสละสิทธิ์จากบัญชีเดิม สัญญาจ้าง และเอกสารการค้ าประกันไปยังฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร็ว เพ่ือให้กรมฯ มีค าสั่งจ้าง ต่อไป 

 

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