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รืไอง

กำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร

รียน ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี
สิไงทีไสงมำดຌวย นวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร
ดຌ ว ยปั จ จุ บั น มี ห น ว ยงำนของรั ฐ ขอ฿ชຌ บั ญ ชี ผูຌ ส อบข ง ขั น เดຌ ข อง ส ว นรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอ฿ชຌบรรจุละตงตัๅงป็นขຌำรำชกำรหรือบุคลำกร
ภำครัฐประภทอืไน
ก.พ. พิจำรณำลຌวหในวำ พืไอ฿หຌกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรป็นเปอยำง
คุຌมคำซึไงจะป็นประยชน์กับภำครัฐดยรวม ละป็นกำรพิไมอกำส฿หຌ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นกำรบรรจุขຌำรับ
รำชกำรป็นขຌำรำชกำรหรื อบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รวมทัๅงพืไอ฿หຌส วนรำชกำรมีนวทำงดำนิ นกำรทีไ
ชัดจนละป็นมำตรฐำนดียวกัน จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๔ ิ๑ี หงพระรำชบัญญัติร ะบียบขຌำรำชกำร
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ กำหนดนวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐ อืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร
ตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือ น พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอนำเปบรรจุขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำร
หรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รำยละอียดตำมสิไงทีไสงมำดຌวยซึไงสวนรำชกำรสำมำรถดำวน์หลดเดຌจำก
QR Code ทีไปรำกฏทຌำยหนังสือฉบับนีๅ
จึงรียนมำพืไอปรดทรำบละถือปฏิบัติตอเป ทัๅงนีๅ เดຌจຌง฿หຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว
ขอสดงควำมนับถือ
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ลขำธิกำร ก.พ.
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สิไงทีไสงมำดຌวย
แนวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอื่น฿ชຌบัญชีผูຌสอบแขงขันเดຌของสวนรำชกำร
ินบทຌำยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๕ ตุลำคม ๎๕๒ํี
-----------------------------พืไอ฿หຌกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรปຓนเปอยำงคุຌมคำซึไ งจะปຓนประยชน์กับ
ภำครัฐ ดยรวม ละปຓ นกำรพิไมอกำส฿หຌผูຌ สอบขงขันเดຌ฿นกำรบรรจุ ขຌำรับ รำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรื อ
บุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รวมทังพืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงดำนินกำรทีไชัดจนละปຓนมำตรฐำนดียวกัน
จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๔ ิ๕ี หงพระรำชบัญ ญัติร ะบีย บขຌำ รำชกำรพลรือ น พ.ศ. ๎๕๕ํ กำหนด
นวทำงกำร฿หຌหน วยงำนของรัฐ อืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขัน เดຌของสว นรำชกำรตำมพระรำชบัญ ญัติร ะบีย บ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ พืไอนำเปบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน
ดังนี
ํ. ฿นนวทำงนี
หนวยงำนของรัฐ หมำยควำมวำ หนวยงำนของรัฐอืไนทีไมิ฿ชสวนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ
๎. กรณีทีไมีหนวยงำนของรัฐ ฿ดประสำนขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรพืไอนำเป
บรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน ฿หຌปຓนดุลพินิจของสวนรำชกำรจຌำของบัญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌพิจำรณำวำ หในควร฿หຌ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม
๏. มืไอหัว หนຌำสว นรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำลຌว หใน ควร฿หຌ ห นว ยงำนของรัฐ ฿ชຌบัญ ชี
ผูຌสอบขงขันเดຌ ฿หຌดำนินกำรดังนี
๏.ํ จัดทำหนังสือสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญเป฿หຌหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
๏.๎ ฿หຌห นว ยงำนของรัฐ ทีไขอ฿ชຌบั ญชีผูຌ สอบขงขัน เดຌจຌง ขຌอมูล ตำง โ ละสิทธิ฿หຌผูຌ สอบ
ขงขันเดຌซึไงมีรำยชืไอตำม ๏.ํ ทรำบปຓนกำรลวงหนຌำกอนทีไจะดำนินกำรลือกสรร ดังนี
ํี ตำหน งทีไจ ะบรรจุ ฿นหน ว ยงำนของรั ฐ ครั งนี ปຓ นขຌำรำชกำรหรื อบุ คลำกรภำครั ฐ
ประภทอืไน มิ฿ชกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ละ฿นกำรดำนินกำรสรรหำละลือกสรรจะปຓนเป
ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไกฎหมำย ระบียบ หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงำนของรัฐนันกำหนดเวຌ
๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวำงกำรดำนินกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำน
ของรัฐ มีดังนี
๎.ํี ผูຌ ส อบข ง ขั น เดຌ ทีไ เ ม ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขຌ ำ รั บ กำรสรรหำละลื อ กสรร฿น
หน วยงำนของรั ฐ หรื อสมัครตเมเดຌรั บลือกสรร จะยังคงมี สิทธิ฿นบั ญชีผูຌ สอบขงขันเดຌของส วนรำชกำร
ตำมดิม ละมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌเดຌรับกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌตำมดิม ลຌวตกรณี

๎

๎.๎ี ผูຌสอบขงขันเดຌทีไอยูระหวำงกำรดำนินกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำน
ของรัฐ ตตอมำสละสิทธิจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐนันจะปຓนผูຌพิจำรณำวำ
ผูຌสอบขงขันเดຌรำยดังกลำวจะยังคงมีสิทธิ฿นกำรดำนิน กำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐ นั น
หรือเม
๏ี ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรทีไเดຌบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรของรัฐประภทอืไน หรือขຌำทำงำน฿นหนวยงำนของรัฐ฿ดลຌว จะยังคงมีสิทธิ฿นกำรบรรจุ
ปຓ น ขຌำรำชกำรพลรือ นสำมัญ มืไอ สว นรำชกำรรีย ก฿หຌม ำรับ กำรบรรจุ มืไอ ถึง ลำดับ ทีไ ทีไส อบเดຌ ดยบัญ ชี
ผูຌ สอบขงขันเดຌหรือบัญชีผูຌเดຌรับกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌนันจะตຌองยังเมหมดอำยุ
๏.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชี จຌง฿หຌหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีจຌงผลกำรดำนินกำร
ภำยหลังกำรสรรหำละลือกสรรลຌวสรใจ พืไอปຓนขຌอมูลสำหรับสวนรำชกำรจຌำของบัญชีดຌวย
๐. พืไอป้องกันกำรบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรซำซຌอน฿นหนวยงำนของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของ
บัญชีดำนินกำร ดังนี
๐.ํ มืไอจะบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรำย฿ดปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ฿หຌตรวจสอบหลักฐำนทีไ
ปຓนลำยลักษณ์อักษรดຌวยวำ ผูຌสอบขงขันเดຌ รำยนันเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌวกอนวันทีไบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
๐.๎ ฿นกรณีทีไสวนรำชกำรจຌำของบัญชีเดຌสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสวนรำชกำรอืไน
ดำนิน กำรคัด ลือ กพืไอ ขึ นบัญ ชีผูຌเ ดຌร ับ กำรคัด ลือ กตำมหนัง สือ ส ำนัก งำน.ก.พ..ทีไ. นร.ํ์์๐/ว.ํ๔
ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ ซึไงปຓนรำยชืไอละขຌอมูลชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงำนของรัฐ ฿หຌจຌงสวนรำชกำร
ทีไขอ฿ชຌบัญชีทรำบพืไอตรวจสอบหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรดຌวยวำ ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำยนันเดຌลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌว กอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
---------------------------

คำอธิบายนวทางดำนินการ
การ฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการ
ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๕ ตุลาคม ๎๑๒ํี
-----------------------------นวทางการ฿หຌหน วยงานของรัฐอืไน฿ชຌบั ญชีผูຌ สอบขงขันเดຌของส วนราชการตามพระราชบั ญญั ติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสวนราชการมีนวทางดำนินการทีไชัดจนละ
ป็นมาตรฐานดียวกัน รวมทัๅงพืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวมทีไจะมีการ฿ชຌบั ญชีผูຌสอบขงขันเดຌอยางคุຌมคา
ละพืไอประยชน์ของผูຌสอบขงขัน เดຌทีไ จะมีอกาส฿นการมีงานทำพิไมขึๅน ก.พ. จึงกำหนดนวทางการ฿หຌ
หนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ
๕ ตุลาคม ๎๑๒ํ
พืไอ฿หຌสวนราชการมีความขຌา฿จละดำนินการตามนวทางทีไกำหนดเดຌอยางถูกตຌอง จึงเดຌ จัดทำ
คำอธิบายนวทางดำนินการ ดังนีๅ
ํ. นวทางการพิจารณาวา หนวยงานนัๅนป็นหนวยงานของรัฐซึไงจะบรรจุบุคคลขຌารับราชการป็น
ขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภทอืไนทีไมิ฿ชขຌาราชการพลรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ฿หຌพิจารณาจากรายชืไอสวนราชการตามอกสารหมายลข ํ ดังนีๅ
ํ.ํ สวนราชการตามอกสารหมายลข ํ ป็นสวนราชการทีไจะบรรจุ บุคคลขຌารับราชการ
ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ซึไงการคัดลือกจากบัญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌจะป็นเปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒
ํ.๎ ส วนราชการตามอกสารหมายลข ํ ซึไ งมี ครืไ องหมาย ึ ขຌ างทຌ าย ป็ นส วนราชการทีไ มี
ขຌาราชการหลายประภท ชน กระทรวงศึกษาธิการมีขຌาราชการครูละบุ คลากรทางการศึกษา ป็ นตຌน ดังนัๅน
สวนราชการจຌาของบัญชีจึงควรสอบถามสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชี฿หຌชัดจนวา จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุ
ป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภท฿ดลຌวจึงลือกนวทางดำนินการ ดังนีๅ
ํี หากประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุป็น ขຌาราชการพลรือนสามัญ.฿หຌ
สวนราชการดำนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒
๎) หากประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
ประภทอืไน ฿หຌสวนราชการดำนินการตามหนังสือฉบับนีๅ
ํ.๏ หนวยงานของรัฐทีไเมปรากฏรายชืไอตามอกสารหมายลข ํ ป็นหนวยงานของรัฐทีไจะ
บรรจุ บุ คคลขຌารับ ราชการป็ น ขຌาราชการหรือบุ คลากรภาครัฐประภทอืไน ฿หຌ ส วนราชการดำนิ นการตาม
หนังสือฉบับนีๅ

๎

๎. การดำนิ นการตามหนั งสื อฉบั บนีๅ ฿หຌ ส วนราชการจຌ าของบั ญชี฿ชຌ ดุลพินิ จพิ จารณาวา จะ฿หຌ
หนวยงานของรัฐ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม ซึไงหากสวนราชการจຌาของบัญชีพิจารณาหตุผลหรือความจำป็น
ชน คาดวา จะมี อัตราวางอีกซึไงตຌอง฿ชຌบั ญ ชีผูຌ ส อบขงขัน เดຌนีๅ พืไ อ บรรจุ ฿นอัตราวาง฿นระยะตอเป ป็ น ตຌน
กใสามารถพิจารณาเม฿หຌ฿ชຌบัญชีกใเดຌ
๏. หากสวนราชการจຌาของบัญชีพิจารณาลຌวหในควร฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
สามารถดำนินการเดຌดยสงรายชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรายทีไยังเมเดຌรับการบรรจุป็นขຌาราชการ
พลรือนสามัญ ชน
ตัวอยางทีไ ํ กรม ก ประกาศขึๅนบั ญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไ อวันทีไ ํ มี นาคม ๎๑๒ํ จำนวน
ํํ๎ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ํ์ ราย ตอมาสำนักงาน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็นขຌาราชการสำนักงาน ป ละ
กรม ก พิจารณาลຌวหในวา฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ก จึงสงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌ
สำนักงาน ป
ตัวอยางทีไ ๎ กรม ข ประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ๎ํ มีนาคม ๎๑๒ํ จำนวน
๏๐ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ๎ ราย ละเดຌสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ค ทีไขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ ราย
ซึไงกรม ค ดำนินการลຌวสรใจละจຌงผลเปยังกรม ข วาเดຌบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํ๎ ลຌว ตอมา
สำนักงาน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็นขຌาราชการสำนักงาน ป ละกรม ข พิจารณาลຌวหในวา฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ข
จึงสงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ๏ ถึง ํํ ละ ํ๏ ถึง ๏๐ ิสงทุกรายทีไยังเมเดຌรับการบรรจุี
ตัวอยางทีไ ๏ กรม ค ประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํํ มษายน ๎๑๒ํ จำนวน
๔๔ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ๐ ราย ละเดຌสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ง ทีไ ขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ ราย
ซึไง กรม ง ยังอยูระหวางดำนินการละยังเมเดຌจຌงผลการดำนินการตอกรม ค ฿นระหวางนัๅน สำนักงาน ป
ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็ นขຌาราชการสำนั กงาน ป ละกรม ค พิจารณาลຌวหในวา฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ค จึงสง
รายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ๑ - ๔๔ ิสงทุกรายทีไยังเมเดຌรับการบรรจุี.รวมทัๅงมีหนังสือจຌงกรม ง
฿หຌทราบดຌวยวา เดຌสงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสำนักงาน ป เป฿ชຌดຌวย พืไอ฿หຌกรม ง ตรวจสอบหลักฐาน
ของผูຌทีไกรม ง จะบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ พืไอป้องกันปัญหาการบรรจุบุคคลขຌารับราชการซๅำซຌอน
๐. ฿นการสงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงานของรัฐ ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชีจຌง
หนวยงานของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีดຌวยวา หนวยงานของรัฐนัๅนตຌองมีหนังสือจຌงสิทธิ฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌทราบป็น
การลวงหนຌากอนทีไจะดำนินการลือกสรรดຌวย ดยสวนราชการสงขຌอมูลสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌเปพรຌอมกัน
หนังสือทีไสงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ซึไงอาจ฿ชຌตัวอยางหนังสือตามอกสารหมายลข ๎ หรือจะปรับ฿ชຌ

๏

รูปบบหรือขຌอความตามทีไสวนราชการหในวาหมาะสมกใเดຌ ทัๅงนีๅ ฿หຌมีขຌอความกีไยวกับสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ
฿หຌครบถຌวนตามทีไ ก.พ. กำหนด
๑. ภายหลังการสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงานของรัฐลຌว มืไอสวนราชการจຌาของบัญชี
ประสงค์จะบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด ิหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี ชน
ตัวอยางทีไ ํ กรม ก ประกาศขึๅนบั ญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไ อวันทีไ ํ มี นาคม ๎๑๒ํ จำนวน
ํํ๎ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ํ์ ราย ตอมาสำนักงาน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุ ป็นขຌาราชการสำนักงาน ป
ละกรม ก สงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌสำนักงาน ป.ตอมา กรม ก จะบรรจุ
ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี กใ฿หຌรียกผูຌสอบขงขันเดຌลำดับทีไ ํํ มารับการบรรจุ
๒. ภายหลังการสงรายชืไอ ผูຌส อบขงขัน เดຌ ฿หຌห นว ยงานของรัฐลຌว มีสว นราชการขอ฿ชຌบัญชี
ผู ຌส อบขง ขัน เดຌ  พืไอ นำเปคัด ลือ กบรรจุ ป็น ขຌา ราชการพลรือ นสามัญ กใ ฿หຌ ส วนราชการจຌ าของบั ญชี
ดำนิ นการตามหลั ก กณ ฑ์ ทีไ .ก.พ..กำหนด.ิหนั ง สื อ สำนั กงาน.ก.พ..ทีไ .นร.ํ์์๐/ว.ํ๔.ลงวั น ทีไ
ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี ชน
ตัวอยางทีไ ํ กรม จ ประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ๔ มษายน ๎๑๒ํ จำนวน
๑๒ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ๐ ราย ละสงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ป ทีไขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็นขຌาราชการสำนักงาน ป
ิสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌลำดับทีไ ๑ ถึง ๑๒ี ตอมา กรม ง ขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตัๅงป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ ดยมีอัตราวาง ํ อัตรา กรม จ จึงสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ ํ์ ราย คือ ลำดับทีไ ๑
ถึง ํ๐ ฿หຌกรม ง พรຌอมจຌง฿หຌกรม ง ทราบดຌวยวา เดຌสงรายชืไอชุดดียวกันนีๅ฿หຌสำนักงาน ป เปดຌวย มืไอกรม ง.
จะบรรจุผูຌเดຌรับการคัดลือกราย฿ดป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ฿หຌตรวจสอบหลักฐานทีไป็นลายลักษณ์อักษรกอนวา
ผูຌเดຌรับการคัดลือกรายนัๅนเดຌลาออกจากหนวยงานของรัฐอืไน โ ลຌวกอนวันทีไบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ
๓. มืไอหนวยงานของรัฐเดຌดำนินการสรรหาละลือกสรรลຌวสรใจ ละจຌงผลมายังสวนราชการ
จຌาของบัญชี ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชีรับทราบขຌอมูลดยเมตຌองตัดสิทธิผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌรับการบรรจุป็น
ขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ฿นหนวยงานของรัฐนัๅ น ละ฿หຌกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌประกอบการดำนินการกรณีทีไ
สวนราชการรียกบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅน฿นภายหลัง ดังนีๅ
๓.ํ มืไอรียกรายงานตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅนมารายงานตัวละประสงค์จะรับการบรรจุ
ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ตຌองมีหลักฐานป็นลายลักษณ์อักษรมายืไนวา เดຌลาออกจากหนวยงานของรัฐนัๅน
กอนวันทีไบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ

๐

๓.๎ มืไอรียกรายงานตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅนเมมารายงานตัวหรือเมมารับการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ จึงตัดสิท ธิผูຌนัๅน ออกจากบัญ ชีผูຌส อบขงขัน เดຌ ซึไงป็น เปตามหลั กกณฑ์ทีไ ก.พ.
กำหนด ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี
๔. หากส วนราชการจຌ าของบั ญชี เดຌสงรายชืไอผูຌส อบขงขัน เดຌ฿หຌส วนราชการอืไนทีไขอ฿ชຌบั ญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ซึไงป็นรายชืไอชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงาน
ของรัฐ ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชีจຌงสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชีทราบดຌวย พืไอ฿หຌนຌนการตรวจสอบหลักฐานทีไ
ป็นลายลักษณ์อักษรวา ผูຌเดຌรับ การคัดลือก฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชี รายนัๅนเดຌลาออกจากหนวยงานของรัฐ
กอนวันทีไบรรจุละตงตัๅงป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ
------------------------------

อกสารหมายลข ํ

รายชื่อสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๒๑๑ํ
ินบทຌำยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๕ ตุลำคม ๎๕๒ํี
ํ. สานักนายกรัฐมนตรี
ํ.ํ สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ํ.๎ กรมประชำสัมพันธ์
ํ.๏ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
ํ.๐ สำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ํ.๕ สำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ํ.๒ สำนักขำวกรองหงชำติ
ํ.๓ สำนักงบประมำณ
ํ.๔ สำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ
ํ.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ํ.ํ์ สำนักงำน ก.พ.
ํ.ํํ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
ํ.ํ๎ สำนักงำน ก.พ.ร.
ํ.ํ๏ สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน
ํ.ํ๐ สำนักงำนทรัพยำกรนำหงชำติ
๒. กระทรวงการคลัง
๎.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
๎.๎ กรมธนำรักษ์
๎.๏ กรมบัญชีกลำง
๎.๐ กรมศุลกำกร
๎.๕ กรมสรรพสำมิต
๎.๒ กรมสรรพำกร
๎.๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
๎.๔ สำนักงำนบริหำรหนีสำธำรณะ
๎.๕ สำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง

๎

๏. กระทรวงการตางประทศ
๏.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ
๏.๎ กรมกำรกงสุล
๏.๏ กรมควำมรวมมือระหวำงประทศ
๏.๐ กรมพิธีกำรทูต
๏.๕ กรมยุรป
๏.๒ กรมศรษฐกิจระหวำงประทศ
๏.๓ กรมสนธิสัญญำละกฎหมำย
๏.๔ กรมสำรนิทศ
๏.๕ กรมองค์กำรระหวำงประทศ
๏.ํ์ กรมอมริกำละปซิฟຂก฿ตຌ
๏.ํํ กรมอำซียน
๏.ํ๎ กรมอชียตะวันออก
๏.ํ๏ กรมอชีย฿ตຌ ตะวันออกกลำง ละอฟริกำ
๐. กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา
๐.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ
๐.๎ กรมกำรทองทีไยว
๐.๏ กรมพลศึกษำ
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์
๕.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์
๕.๎ กรมกิจกำรดใกละยำวชน
๕.๏ กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ
๕.๐ กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
๕.๕ กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
๕.๒ กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
๒. กระทรวงกษตรละสหกรณ์
๒.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
๒.๎ กรมกำรขຌำว
๒.๏ กรมชลประทำน
๒.๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๒.๕ กรมประมง
๒.๒. กรมปศุสัตว์

๏

๒.๓ กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
๒.๔ กรมพัฒนำทีไดิน
๒.๕ กรมวิชำกำรกษตร
๒.ํ์ กรมสงสริมกำรกษตร
๒.ํํ กรมสงสริมสหกรณ์
๒.ํ๎ กรมหมอนเหม
๒.ํ๏ สำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
๒.ํ๐ สำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
๒.ํ๕ สำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
๓. กระทรวงคมนาคม
๓.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
๓.๎ กรมจຌำทำ
๓.๏ กรมกำรขนสงทำงบก
๓.๐ กรมทำอำกำศยำน
๓.๕ กรมทำงหลวง
๓.๒ กรมทำงหลวงชนบท
๓.๓ สำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร
๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
๔.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
๔.๎ กรมควบคุมมลพิษ
๔.๏ กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง
๔.๐ กรมทรัพยำกรธรณี
๔.๕ กรมทรัพยำกรนำ
๔.๒ กรมทรัพยำกรนำบำดำล
๔.๓ กรมปຆำเมຌ
๔.๔ กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม
๔.๕ กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช
๔.ํ์ สำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
๕. กระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม
๕.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
๕.๎ กรมอุตุนิยมวิทยำ
๕.๏ สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชำติ

๐

๕.๐ สำนักงำนสถิติหงชำติ
ํ์. กระทรวงพลังงาน
ํ์.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
ํ์.๎ กรมชือพลิงธรรมชำติ
ํ์.๏ กรมธุรกิจพลังงำน
ํ์.๐ กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
ํ์.๕ สำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน
ํํ. กระทรวงพาณิชย์
ํํ.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
ํํ.๎ กรมกำรคຌำตำงประทศ
ํํ.๏ กรมกำรคຌำภำย฿น
ํํ.๐ กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
ํํ.๕ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ํํ.๒ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
ํํ.๓ กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ
ํํ.๔ สำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
ํ๒. กระทรวงมหาดไทย
ํ๎.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย
ํ๎.๎ กรมกำรปกครอง
ํ๎.๏ กรมกำรพัฒนำชุมชน
ํ๎.๐ กรมทีไดิน
ํ๎.๕ กรมป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย
ํ๎.๒ กรมยธำธิกำรละผังมือง
ํ๎.๓ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน
ํ๏. กระทรวงยุติธรรม
ํ๏.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ํ๏.๎ กรมคุมประพฤติ
ํ๏.๏ กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
ํ๏.๐ กรมบังคับคดี
ํ๏.๕ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
ํ๏.๒ กรมรำชทัณฑ์
ํ๏.๓ กรมสอบสวนคดีพิศษ

๕

ํ๏.๔ สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
ํ๏.๕ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
ํ๏.ํ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมยำสพติด
ํ๐. กระทรวงรงงาน
ํ๐.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน
ํ๐.๎ กรมกำรจัดหำงำน
ํ๐.๏ กรมพัฒนำฝมือรงงำน
ํ๐.๐ กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน
ํ๐.๕ สำนักงำนประกันสังคม
ํ๑. กระทรวงวัฒนธรรม
ํ๕.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ํ๕.๎ กรมกำรศำสนำ
ํ๕.๏ กรมศิลปำกร
ํ๕.๐ กรมสงสริมวัฒนธรรม
ํ๕.๕ สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ํ๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ํ๒.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
ํ๒.๎ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ํ๒.๏ สำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
ํ๓. กระทรวงศึกษาธิการึ
ํ๓.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ํ๓.๎ สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ํ๓.๏ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ํ๓.๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ํ๓.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ํ๓.๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ํ๓.๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรศึกษำอกชน
ํ๓.๔ สำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ํ๔. กระทรวงสาธารณสุข
ํ๔.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ํ๔.๎ กรมกำรพทย์
ํ๔.๏ กรมควบคุมรค

๒

ํ๔.๐ กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก
ํ๔.๑ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์
ํ๔.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ํ๔.๓ กรมสุขภาพจิต
ํ๔.๔ กรมอนามัย
ํ๔.๕ สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา
ํ๕. กระทรวงอุตสาหกรรม
ํ๕.ํ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ํ๕.๎ กรมรงงานอุตสาหกรรม
ํ๕.๏ กรมสงสริมอุตสาหกรรม
ํ๕.๐ กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
ํ๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅำตาลทราย
ํ๕.๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ํ๕.๓ สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๎์. สวนราชการที่ไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
๎์.ํ สำนักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ
๎์.๎ สำนักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดำริ
๎์.๏ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ
๎์.๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๎์.๑ สำนักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน
๎์.๒ สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
-------------------------------------

อกสารหมายลข ๒

ตัวอยางหนังสือนาสงรายชื่อผูຌสอบขงขันไดຌ
ิสำหรับสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี

ทีไ …/…

ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี ใ
๕
ิวันทีไี

รืไอง

ขอสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตำหนง

รียน

ิหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐทีขไ อ฿ชຌบัญชีี ๕

๕
ของ ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี

อຌำงถึง หนังสือ ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี ๔ลงวันทีไ
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สิไงทีไสงมำดຌวย ํ. รำยชืไอละขຌอมูล ของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตำหนง
บัญชีี จำนวน ํ ชุด
๎. หนังสือจຌงสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ

ของ ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของ

ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ิชืไอหนวยงำนของรัฐ ทีไขอ฿ชຌบัญชีี จຌงควำมประสงค์ขอดำนินกำร
ของ ิชืไอ สว นรำชกำรจຌำ ของบัญชี ี
คัดลือ กบุคคลจำกบัญชีผูຌส อบขง ขัน เดຌ ฿ นตำหนง
ตำมประกำศ ิชืไอ สว นรำชกำรจຌำของบัญ ชี ี ลงวัน ทีไ
. เปดำนิน กำรคัด ลือ ก฿น
ตำหนง
ของ ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี ละขอ฿หຌ ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชี ี
พิจำรณำจัดสงรำยชืไอละขຌอมูล ของผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี พืไอจะเดຌ
ดำนินกำรตอเป ควำมละอียดจຌงลຌว นัน
ิสวนรำชกำรจຌำของบัญชี ี จึงขอสงรำยชืไอละขຌอมูล ของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตำหนง
แทีไยัง เมเ ดຌรับ กำรบรรจุปຓน ขຌำ รำชกำรพลรือ นสำมัญ ตำมสิไงทีไสงมำดຌวย.ํ.ทังนี ขอ฿หຌ
ิชื ไอ หนว ยงำนของรัฐ ที ไข อ฿ชຌบ ัญ ชีี เดຌมีห นัง สือ จຌง สิท ธิข องผู ຌส อบขง ขัน เดຌต ำมสิ ไง ที ไส ง มำดຌว ย ๎
฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌรับทรำบละขຌำ฿จอยำงชัดจนดຌ วย
จึงรียนมำพืไอปรดทรำบ
ขอสดงควำมนับถือ
ิลงชืไอี ..................................................
(.................................................ี
ิหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำของบัญชีหรือผูຌเดຌรับมอบหมำยี

ตัวอยางหนังสือนำสงรายชื่อผูຌสอบขงขันเดຌ
ิสำหรับป็นตัวอยาง สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ ของหนังสือนำสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌี
สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ
ํี ตำหนงทีไจะบรรจุ฿นหนวยงานของรัฐครัๅงนีๅ มิ฿ชการบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ
ละ฿นการดำนินการสรรหาละลือกสรรจะป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไกฎหมาย ระบียบ
หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงานนัๅนกำหนดเวຌ
๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวางกระบวนการสรรหาละลือกสรรของหนวยงานของรัฐ
ป็นดังนีๅ
๎.ํี ผูຌทีไเมประสงค์จะสมัครขຌารับการสรรหาละลือกสรร฿นหนวยงานของรัฐ หรือสมัครต
เมเดຌรับลือกสรร ยังคงมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการตามดิม
๎.๎ี ผูຌทีไอยูระหวางกระบวนการสรรหาละลือกสรรของหนวยงานของรัฐ ตตอมาสละสิทธิ
฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการ ฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅนป็นผูຌพิจารณาวาจะยังคงมีสิทธิ฿นกระบวนการ
สรรหาละลือกสรรอยูหรือเม
๏ี ผูຌ ส อบขงขัน เดຌ฿นบั ญ ชี ผูຌ ส อบข งขัน เดຌ ของขຌาราชการพลรือ นสามัญ ทีไ เดຌ ขຌาทำงาน฿น
หนวยงานของรัฐหรือบรรจุป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ประภทอืไนลຌว ยังคงมีสิทธิ฿นการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ มืไอสวนราชการจຌาของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือสวนราชการทีไดำนินการคัดลือก
จากบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ รียก฿หຌมารับการบรรจุมืไอถึงลำดับทีไ฿นบัญชี
ทัๅงนีๅ มืไอสวนราชการจຌาของบั ญชีผูຌส อบขงขัน เดຌ รียก฿หຌ มารับการบรรจุป็ นขຌาราชการ
พลรือนสามัญ มืไอถึงลำดับ ทีไ หรือมืไอสวนราชการทีไดำนิน การคัดลือกจากบัญ ชีผูຌ สอบขงขันเดຌรียก฿หຌ
ผูຌ เดຌ รั บ การคั ด ลื อ กมารั บ การบรรจุ มืไ อ ถึ งลำดั บ ทีไ ผูຌ ส อบข งขั น เดຌ / ผูຌ เดຌ รั บ การคั ด ลื อ กตຌ อ งลาออกจาก
หน วยงานของรัฐ กอนละมีห ลั กฐานทีไป็ น ลายลั กษณ์ อักษรเปสดงตอ ส วนราชการนัๅ น วา เดຌล าออกจาก
หนวยงานของรัฐลຌวกอนวันทีไบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ
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