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ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
๕ ตุลำคม ๎๑๒ํ

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

(นำงมธินี ทพมณีี
ลขำธิกำร ก.พ.

ศูนย์สรรหำละลือกสรร
ทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๏๑์ ์ ๎๑๐๓ ํ๕๐ํ
ทรสำร ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐

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

คำอธิบำยแนวทำงดำนินกำร
กำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอื่น฿ชຌบัญชีผูຌสอบแขงขันเดຌของสวนรำชกำร
ินบทຌำยหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ ๕ ตุลำคม ๎๕๒ํี
-----------------------------นวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌ บัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของส วนรำชกำรตำมพระรำชบั ญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงดำนินกำรทีไชัดจน
ละปຓนมำตรฐำนดียวกัน รวมทังพืไอประยชน์ของภำครัฐดยรวมทีไจะมีกำร฿ชຌบั ญชีผูຌสอบขงขันเดຌอยำง
คุຌมคำละพืไอประยชน์ของผูຌสอบขงขันเดຌทีไจะมีอกำส฿นกำรมีงำนทำพิไมขึน ก.พ. จึงกำหนดนวทำงกำร฿หຌ
หนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ
๕ ตุลำคม ๎๕๒ํ
พืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีควำมขຌำ฿จละดำนินกำรตำมนวทำงทีไกำหนดเดຌอยำงถูกตຌอง จึงเดຌ จัดทำ
คำอธิบำยนวทำงดำนินกำร ดังนี
ํ. นวทำงกำรพิจำรณำวำ หนวยงำนนันปຓนหนวยงำนของรัฐซึไงจะบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไนทีไมิ฿ชขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำร
พลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ ฿หຌพิจำรณำจำกรำยชืไอสวนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ดังนี
ํ.ํ สวนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ปຓนสวนรำชกำรทีไจะบรรจุ บุคคลขຌำรับรำชกำร
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ ซึไงกำรคัดลือก
จำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌจะปຓนเปตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒
ํ.๎ ส วนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ซึไ งมี ครืไ องหมำย ึ ขຌำงทຌ ำย ปຓ นส วนรำชกำรทีไ มี
ขຌำรำชกำรหลำยประภท ชน กระทรวงศึกษำธิกำรมีขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปຓนตຌน ดังนัน
สวนรำชกำรจຌำของบัญชีจึงควรสอบถำมสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชี฿หຌชัดจนวำ จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภท฿ดลຌวจึงลือกนวทำงดำนินกำร ดังนี
ํี หำกประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุปຓน ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ.฿หຌ
สวนรำชกำรดำนินกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒
๎) หำกประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ
ประภทอืไน ฿หຌสวนรำชกำรดำนินกำรตำมหนังสือฉบับนี
ํ.๏ หนวยงำนของรัฐทีไเมปรำกฏรำยชืไอตำมอกสำรหมำยลข ํ ปຓนหนวยงำนของรัฐทีไจะ
บรรจุ บุคคลขຌำรั บรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรื อบุคลำกรภำครั ฐประภทอืไน ฿หຌ สวนรำชกำรดำนินกำรตำม
หนังสือฉบับนี

๎

๎. กำรดำนิ นกำรตำมหนั งสื อฉบั บนี ฿หຌ ส วนรำชกำรจຌำของบัญชี฿ชຌดุลพินิจพิจำรณำวำ จะ฿หຌ
หนวยงำนของรัฐ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม ซึไงหำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำหตุผลหรือควำมจำปຓน
ชน คำดวำ จะมีอัตรำวำงอีกซึไงตຌอง฿ชຌบัญชีผูຌ สอบขงขันเดຌนี พืไอ บรรจุ฿นอัตรำวำง฿นระยะตอเป ปຓ นตຌน
กใสำมำรถพิจำรณำเม฿หຌ฿ชຌบัญชีกใเดຌ
๏. หำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำลຌวหในควร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ
สำมำรถดำนินกำรเดຌดยสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรำยที่ยังเมเดຌรับกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำร
พลรือนสำมัญ ชน
ตัวอยำงที่ ํ กรม ก ประกำศขึนบั ญชีผูຌ สอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จ ำนวน
ํํ๎ รำย บรรจุครังรกเปลຌว ํ์ รำย ตอมำสำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรสำนักงำน ป ละ
กรม ก พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ก จึงสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌ
สำนักงำน ป
ตัวอยำงที่ ๎ กรม ข ประกำศขึนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ๎ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จำนวน
๏๐ รำย บรรจุครังรกเปลຌว ๎ รำย ละเดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ค ทีไขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ รำย
ซึไงกรม ค ดำนินกำรลຌวสรใจละจຌงผลเปยังกรม ข วำเดຌบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํ๏ ลຌว ตอมำ
สำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรสำนักงำน ป ละกรม ข พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ข
จึงสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ๏ ถึง ํ๎ ละ ํ๐ ถึง ๏๐ ิสงทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุี
ตัวอยำงที่ ๏ กรม ค ประกำศขึนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํํ มษำยน ๎๕๒ํ จำนวน
๔๔ รำย บรรจุครังรกเปลຌว ๐ รำย ละเดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ง ทีไ ขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ รำย
ซึไง กรม ง ยังอยูระหวำงดำนินกำรละยังเมเดຌจຌงผลกำรดำนินกำรตอกรม ค ฿นระหวำงนัน สำนักงำน ป
ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรสำนักงำน ป ละกรม ค พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ค จึงสง
รำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ๕ - ๔๔ ิสงทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุ ี.รวมทังมีหนังสือจຌงกรม ง
฿หຌทรำบดຌวยวำ เดຌสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสำนักงำน ป เป฿ชຌดຌวย พืไอ฿หຌกรม ง ตรวจสอบหลักฐำน
ของผูຌทีไกรม ง จะบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พืไอป้องกันปัญหำกำรบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรซำซຌอน
๐. ฿นกำรสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงำนของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีจຌง
หนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีดຌวยวำ หนวยงำนของรัฐนัๅนตຌองมีหนังสือแจຌงสิทธิ฿หຌผูຌสอบแขงขันเดຌทรำบปຓน
กำรลวงหนຌำกอนทีไจะดำนินกำรลือกสรรดຌวย ดยสวนรำชกำรสงขຌอมูลสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌเปพรຌอมกัน
หนังสือทีไสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ซึไงอำจ฿ชຌตัวอยำงหนังสือตำมอกสำรหมำยลข ๎ หรือจะปรับ฿ชຌ

๏

รูปบบหรือขຌอควำมตำมทีไสวนรำชกำรหในวำหมำะสมกใเดຌ ทังนี ฿หຌมีขຌอควำมกีไยวกับสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ
฿หຌครบถຌวนตำมทีไ ก.พ. กำหนด
๕. ภำยหลังกำรสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงำนของรัฐลຌว มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชี
ประสงค์จะบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี ฿หຌดำนินกำรตำมหลักกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด ิหนังสือสำนักงำน ก.พ.
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี ชน
ตัวอยำงที่ ํ กรม ก ประกำศขึนบั ญชีผูຌ สอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จ ำนวน
ํํ๎ รำย บรรจุครังรกเปลຌว ํ์ รำย ตอมำสำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุ ปຓนขຌำรำชกำรสำนักงำน ป
ละกรม ก สงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌสำนักงำน ป.ตอมำ กรม ก จะบรรจุ
ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี กใ฿หຌรียกผูຌสอบขงขันเดຌลำดับทีไ ํํ มำรับกำรบรรจุ
๒. ภำยหลังกำรสงรำยชืไอ ผูຌสอบขงขัน เดຌ ฿หຌห นว ยงำนของรัฐ ลຌว มีสว นรำชกำรขอ฿ชຌบัญชี
ผู ຌส อบขง ขัน เดຌ  พืไอ น ำเปคัด ลือ กบรรจุ ปຓน ขຌำ รำชกำรพลรือ นสำมัญ กใ ฿หຌ ส วนรำชกำรจຌ ำของบั ญชี
ด ำนิ น กำรตำมหลั ก กณฑ์ ทีไ . ก.พ..ก ำหนด.ิหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน.ก.พ..ทีไ . นร.ํ์์๐/ว.ํ๔.ลงวั น ทีไ
ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี ชน
ตัวอยำงที่ ํ กรม จ ประกำศขึนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ๔ มษำยน ๎๕๒ํ จำนวน
๕๒ รำย บรรจุครังรกเปลຌว ๐ รำย ละสงรำยชืไอ฿หຌสำนักงำน ป ทีไขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรสำนักงำน ป
ิสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌลำดับทีไ ๕ ถึง ๕๒ี ตอมำ กรม ง ขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตังปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ดยมีอัตรำวำง ํ อัตรำ กรม จ จึงสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ ํ์ รำย คือ ลำดับทีไ ๕
ถึง ํ๐ ฿หຌกรม ง พรຌอมจຌง฿หຌกรม ง ทรำบดຌวยวำ เดຌสงรำยชืไอชุดดียวกันนี฿หຌสำนักงำน ป เปดຌวย มืไอกรม ง.
จะบรรจุผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำย฿ดปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ฿หຌตรวจสอบหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรกอนวำ
ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำยนันเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌวกอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
๓. มืไอหนวยงำนของรัฐเดຌดำนินกำรสรรหำละลือกสรรลຌวสรใจ ละจຌงผลมำยังสวนรำชกำร
จຌำของบัญชี ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีรับทรำบขຌอมูลดยเมตຌองตัดสิทธิผูຌสอบแขงขันเดຌทีไเดຌรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ฿นหนวยงำนของรัฐนัน ละ฿หຌกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌประกอบกำรดำนินกำรกรณีทีไ
สวนรำชกำรรียกบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรำยนัน฿นภำยหลัง ดังนี
๓.ํ มืไอรียกรำยงำนตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรำยนันมำรำยงำนตัวละประสงค์จะรับกำรบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ตຌองมีหลักฐำนปຓนลำยลักษณ์อักษรมำยืไนวำ เดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐนัน
กอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ

๐

๓.๎ มืไอรียกรำยงำนตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรำยนันเมมำรำยงำนตัวหรือเมมำรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ จึงตัดสิทธิผูຌนันออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ ซึไงปຓนเปตำมตำมหลักกณฑ์ทีไ ก.พ.
กำหนด ิหนังสือสำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี
๔. หำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชี เดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขัน เดຌ฿หຌ สวนรำชกำรอืไนทีไขอ฿ชຌบัญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตังปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ซึไงปຓนรำยชืไอชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงำน
ของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีจຌงสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชีทรำบดຌวย พืไอ฿หຌนຌนกำรตรวจสอบหลักฐำนทีไ
ปຓนลำยลักษณ์อักษรวำ ผูຌเดຌรับ กำรคัดลือก฿นสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชี รำยนันเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐ
กอนวันทีไบรรจุละตงตังปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
------------------------------

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 กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก
ํ๔.๕ กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์
ํ๔.๒ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ํ๔.๓ กรมสุขภำพจิต
ํ๔.๔ กรมอนำมัย
ํ๔.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
ํ๕. กระทรวงอุตสาหกรรม
ํ๕.ํ สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ํ๕.๎ กรมรงงำนอุตสำหกรรม
ํ๕.๏ กรมสงสริมอุตสำหกรรม
ํ๕.๐ กรมอุตสำหกรรมพืนฐำนละกำรหมืองร
ํ๕.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนำตำลทรำย
ํ๕.๒ สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ํ๕.๓ สำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม
๒์. สวนราชการที่ไมสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
๎์.ํ สำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
๎์.๎ สำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชดำริ
๎์.๏ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ
๎์.๐ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
๎์.๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน
๎์.๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
-------------------------------------

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

ตัวอยางหนังสือนาสงรายชื่อผูຌสอบขงขันไดຌ
ิสำหรับปຓนตัวอยำง สิไงทีไสงมำดຌวย ๎ ของหนังสือนำสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌี
สิทธิของผูຌสอบขงขันไดຌ
ํี ตำหนงทีไจะบรรจุ฿นหนวยงำนของรัฐครังนี มิ฿ชการบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ
ละ฿นกำรดำนินกำรสรรหำละลือกสรรจะปຓนเปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไกฎหมำย ระบียบ
หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงำนนันกำหนดเวຌ
๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวำงกระบวนกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐ
ปຓนดังนี
๎.ํี ผูຌทีไเมประสงค์จะสมัครขຌำรับกำรสรรหำละลือกสรร฿นหนวยงำนของรัฐ หรือสมัครต
เมเดຌรับลือกสรร ยังคงมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมดิม
๎.๎ี ผูຌทีไอยูระหวำงกระบวนกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐ ตตอมำสละสิทธิ
฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร ฿หຌหนวยงำนของรัฐนันปຓนผูຌพิจำรณำวำจะยังคงมีสิทธิ฿นกระบวนกำร
สรรหำละลือกสรรอยูหรือเม
๏ี ผูຌ ส อบขงขัน เดຌ ฿นบั ญชีผูຌ ส อบขงขัน เดຌของขຌำ รำชกำรพลรื อนสำมัญทีไเดຌขຌ ำทำงำน฿น
หนวยงำนของรัฐหรือบรรจุปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ ประภทอืไนลຌว ยังคงมีสิทธิ฿นการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือสวนรำชกำรทีไดำนินกำรคัดลือก
จำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ รียก฿หຌมำรับกำรบรรจุมืไอถึงลำดับทีไ฿นบัญชี
ทังนี มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ รียก฿หຌ มำรับกำรบรรจุ ปຓนขຌำรำชกำร
พลรือนสำมัญมืไอถึงลำดับทีไ หรือมืไอสวนรำชกำรทีไดำนินกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌรียก฿หຌ
ผูຌ เดຌ รั บ กำรคั ดลื อ กมำรั บ กำรบรรจุ  มืไอ ถือ ล ำดับ ทีไ ผูຌ ส อบขง ขัน เดຌ / ผูຌ เดຌ รั บ กำรคัด ลื อกตຌอ งลำออกจำก
หน ว ยงำนของรั ฐ กอนละมีห ลั กฐำนทีไปຓน ลำยลั กษณ์อักษรเปสดงตอ ส วนรำชกำรนั นวำ เดຌลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐลຌวกอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
------------------------------------

