
 

 

ทีไ  นร ํ์์๐/ว ํ์  ส ำนักงำน ก.พ. 
            ถนนติวำนนท ์จังหวัดนนทบรุี ํํ์์์ 

        ๕  ตุลำคม  ๎๑๒ํ 

รืไอง   กำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร 

รียน   ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี 

สิไงทีไสงมำดຌวย  นวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร 

ดຌวยปัจจุบันมีหนวยงำนของรัฐขอ฿ชຌบัญชีผูຌ สอบขงขันเดຌของ ส วนรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอ฿ชຌบรรจุละตงตัๅงป็นขຌำรำชกำรหรือบุคลำกร
ภำครัฐประภทอืไน  

ก.พ. พิจำรณำลຌวหในวำ พืไอ฿หຌกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรป็นเปอยำง
คุຌมคำซึไงจะป็นประยชน์กับภำครัฐดยรวม ละป็นกำรพิไมอกำส฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌ฿นกำรบรรจุขຌำรับ
รำชกำรป็นขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รวมทัๅงพืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงด ำนินกำรทีไ
ชัดจนละป็นมำตรฐำนดียวกัน จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔ ิ๑ี หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำร
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ก ำหนดนวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร
ตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอน ำเปบรรจุขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำร
หรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รำยละอียดตำมสิไงทีไสงมำดຌวยซึไงสวนรำชกำรสำมำรถดำวน์หลดเดຌจำก  
QR Code ทีไปรำกฏทຌำยหนังสือฉบับนีๅ 

จึงรียนมำพืไอปรดทรำบละถือปฏิบัติตอเป ทัๅงนีๅ เดຌจຌง฿หຌกรมละจังหวัดทรำบดຌวยลຌว 
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สิไงทีไสงมำดຌวย 

 

แนวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอ่ืน฿ชຌบัญชีผูຌสอบแขงขันเดຌของสวนรำชกำร 
ินบทຌำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์  ลงวนัทีไ ๕ ตุลำคม ๎๕๒ํี 

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

 

พืไอ฿หຌกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรปຓนเปอยำงคุຌมคำซึไงจะปຓนประยชน์กับ
ภำครัฐดยรวม ละปຓนกำรพิไมอกำส฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌ฿นกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือ
บุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รวมทั งพืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงด ำนินกำรทีไชัดจนละปຓนมำตรฐำนดียวกัน 
จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔ ิ๕ี หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ ก ำหนด
นวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระบียบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ พืไอน ำเปบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน 
ดังนี  

ํ. ฿นนวทำงนี   
หนวยงำนของรัฐ หมำยควำมวำ หนวยงำนของรัฐอืไนทีไมิ฿ชสวนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ

ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ 

๎. กรณีทีไมีหนวยงำนของรัฐ฿ดประสำนขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรพืไอน ำเป
บรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน ฿หຌปຓนดุลพินิจของสวนรำชกำรจຌำของบัญชี 
ผูຌสอบขงขันเดຌพิจำรณำวำ หในควร฿หຌ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม 

๏. มืไอหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำลຌว หในควร฿หຌหนวยงำนของรัฐ฿ชຌบัญชี 
ผูຌสอบขงขันเดຌ ฿หຌด ำนินกำรดังนี  

 ๏.ํ จัดท ำหนังสือสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญเป฿หຌหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ  

 ๏.๎ ฿หຌหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌจຌงขຌอมูลตำง โ ละสิทธิ฿หຌผูຌสอบ
ขงขันเดຌซึไงมีรำยชืไอตำม ๏.ํ ทรำบปຓนกำรลวงหนຌำกอนทีไจะด ำนินกำรลือกสรร ดังนี  

ํี ต ำหนงทีไจะบรรจุ฿นหนวยงำนของรัฐครั งนี ปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ
ประภทอืไน มิ฿ชกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ละ฿นกำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรจะปຓนเป
ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไกฎหมำย ระบียบ หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงำนของรัฐนั นก ำหนดเวຌ 

๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวำงกำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำน
ของรัฐ มีดังนี  

๎.ํี ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเมประสงค์จะสมัครขຌำรับกำรสรรหำละลือกสรร฿น
หนวยงำนของรัฐ หรือสมัครตเมเดຌรับลือกสรร จะยังคงมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร 
ตำมดิม ละมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌเดຌรับกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌตำมดิม ลຌวตกรณี 



๎ 

 

๎.๎ี ผูຌสอบขงขันเดຌทีไอยูระหวำงกำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำน
ของรัฐ ตตอมำสละสิทธิจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐนั นจะปຓนผูຌพิจำรณำวำ  
ผูຌสอบขงขันเดຌรำยดังกลำวจะยังคงมีสิทธิ฿นกำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐนั น
หรือเม  

๏ี ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรทีไเดຌบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรของรัฐประภทอืไน หรือขຌำท ำงำน฿นหนวยงำนของรัฐ฿ดลຌว จะยังคงมีสิทธิ฿นกำรบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญมืไอสวนรำชกำรรียก฿หຌมำรับกำรบรรจุมืไอถึงล ำดับทีไ ทีไสอบเดຌดยบัญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌหรือบัญชีผูຌเดຌรับกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌนั นจะตຌองยังเมหมดอำยุ 

๏.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีจຌง฿หຌหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีจຌงผลกำรด ำนินกำร
ภำยหลังกำรสรรหำละลือกสรรลຌวสรใจ พืไอปຓนขຌอมูลส ำหรับสวนรำชกำรจຌำของบัญชีดຌวย 

๐. พืไอป้องกันกำรบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรซ  ำซຌอน฿นหนวยงำนของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของ
บัญชีด ำนินกำร ดังนี   

๐.ํ มืไอจะบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรำย฿ดปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ฿หຌตรวจสอบหลักฐำนทีไ
ปຓนลำยลักษณ์อักษรดຌวยวำ ผูຌสอบขงขันเดຌรำยนั นเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌวกอนวันทีไบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

๐.๎ ฿นกรณีทีไสวนรำชกำรจຌำของบัญชีเดຌสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสวนรำชกำรอืไน
ด ำนินกำรคัดลือกพืไอขึ  นบัญชีผู ຌเดຌรับกำรคัดลือกตำมหนังสือส ำนักงำน.ก.พ..ทีไ.นร.ํ์์๐/ว.ํ๔  
ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ ซึไงปຓนรำยชืไอละขຌอมูลชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงำนของรัฐ ฿หຌจຌงสวนรำชกำร
ทีไขอ฿ชຌบัญชีทรำบพืไอตรวจสอบหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรดຌวยวำ ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำยนั นเดຌลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌว กอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

 

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



 

คำอธิบายนวทางดำนินการ 

การ฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการ 
ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์  ลงวนัทีไ ๕ ตุลาคม ๎๑๒ํี 

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

 

นวทางการ฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสวนราชการมีนวทางดำนินการทีไชัดจนละ 

ป็นมาตรฐานดียวกัน รวมทัๅงพืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวมทีไจะมีการ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌอยางคุຌมคา
ละพืไอประยชน์ของผูຌสอบขงขันเดຌทีไจะมีอกาส฿นการมีงานทำพิไมขึๅน ก.พ. จึงกำหนดนวทางการ฿หຌ
หนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวันทีไ 
๕ ตุลาคม ๎๑๒ํ 

พืไอ฿หຌสวนราชการมีความขຌา฿จละดำนินการตามนวทางทีไกำหนดเดຌอยางถูกตຌอง จึงเดຌจัดทำ
คำอธิบายนวทางดำนินการ ดังนีๅ 

ํ. นวทางการพิจารณาวา หนวยงานนัๅนป็นหนวยงานของรัฐซึไงจะบรรจุบุคคลขຌารับราชการป็น
ขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภทอืไนทีไมิ฿ชขຌาราชการพลรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ    
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  ฿หຌพิจารณาจากรายชืไอสวนราชการตามอกสารหมายลข ํ ดังนีๅ  

ํ.ํ สวนราชการตามอกสารหมายลข ํ ป็นสวนราชการทีไจะบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ซึไงการคัดลือกจากบัญชี
ผูຌสอบขงขันเดຌจะป็นเปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒  

ํ.๎ สวนราชการตามอกสารหมายลข ํ ซึไงมีครืไองหมาย ึ ขຌางทຌาย ป็นสวนราชการทีไมี
ขຌาราชการหลายประภท ชน กระทรวงศึกษาธิการมีขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ป็นตຌน ดังนัๅน  
สวนราชการจຌาของบัญชีจึงควรสอบถามสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชี฿หຌชัดจนวา จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุ
ป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภท฿ดลຌวจึงลือกนวทางดำนินการ ดังนีๅ 

ํี หากประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ.฿หຌ 
สวนราชการดำนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๔ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ 

๎) หากประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
ประภทอืไน ฿หຌสวนราชการดำนินการตามหนังสือฉบับนีๅ 

ํ.๏ หนวยงานของรัฐทีไเมปรากฏรายชืไอตามอกสารหมายลข ํ ป็นหนวยงานของรัฐทีไจะ
บรรจุบุคคลขຌารับราชการป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภทอืไน ฿หຌสวนราชการดำนินการตาม
หนังสือฉบับนีๅ  

 



๎ 

 

๎. การดำนินการตามหนังสือฉบับนีๅ ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชี฿ชຌดุลพินิจพิจารณาวา จะ฿หຌ
หนวยงานของรัฐ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม ซึไงหากสวนราชการจຌาของบัญชีพิจารณาหตุผลหรือความจำป็น 
ชน คาดวาจะมีอัตราวางอีกซึไงตຌอง฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌนีๅพืไอบรรจุ฿นอัตราวาง฿นระยะตอเป ป็นตຌน  
กใสามารถพิจารณาเม฿หຌ฿ชຌบัญชีกใเดຌ 

๏. หากสวนราชการจຌาของบัญชีพิจารณาลຌวหในควร฿หຌหนวยงานของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
สามารถดำนินการเดຌดยสงรายชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรายทีไยังเมเดຌรับการบรรจุป็นขຌาราชการ 
พลรือนสามัญ ชน 

ตัวอยางทีไ ํ กรม ก ประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนาคม ๎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 ทีไขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ ราย 
ซึไง กรม ง ยังอยูระหวางดำนินการละยังเมเดຌจຌงผลการดำนินการตอกรม ค ฿นระหวางนัๅน สำนักงาน ป  
ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็นขຌาราชการสำนักงาน 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 ประกาศขึๅนบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๒ํ จำนวน 
ํํ๎ ราย บรรจุครัๅงรกเปลຌว ํ์ ราย ตอมาสำนักงาน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุป็นขຌาราชการสำนักงาน ป 
ละกรม ก สงรายชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ลำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌสำนักงาน ป.ตอมา กรม ก จะบรรจุ  
ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี กใ฿หຌรียกผูຌสอบขงขันเดຌลำดับทีไ ํํ มารับการบรรจุ 

๒. ภายหลังการสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงานของรัฐลຌว มีสวนราชการขอ฿ชຌบัญชี 
ผู ຌสอบขงขันเดຌพืไอนำเปคัดลือกบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ  กใ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชี
ดำนิ นการตามหลั กกณฑ์ ทีไ .ก .พ ..กำหนด.ิหนั งสื อสำนั กงาน .ก.พ ..ทีไ .นร.ํ์์๐/ว.ํ๔ .ลงวันทีไ   
ํํ 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฿นหนวยงานของรัฐนัๅน ละ฿หຌกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌประกอบการดำนินการกรณีทีไ   
สวนราชการรียกบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅน฿นภายหลัง ดังนีๅ  

   ๓.ํ มืไอรียกรายงานตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅนมารายงานตัวละประสงค์จะรับการบรรจุ
ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ตຌองมีหลักฐานป็นลายลักษณ์อักษรมายืไนวา เดຌลาออกจากหนวยงานของรัฐนัๅน
กอนวันทีไบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 



๐ 

 

  ๓.๎ มืไอรียกรายงานตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรายนัๅนเมมารายงานตัวหรือเมมารับการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ จึงตัดสิทธิผู ຌนั ๅนออกจากบัญชีผู ຌสอบขงขันเดຌ ซึไงป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไ ก.พ. 
กำหนด ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑๒ี 

๔. หากสวนราชการจຌาของบัญชีเดຌสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสวนราชการอืไนทีไขอ฿ชຌบัญชี  
ผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตัๅงป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ซึไงป็นรายชืไอชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงาน
ของรัฐ ฿หຌสวนราชการจຌาของบัญชีจຌงสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชีทราบดຌวย พืไอ฿หຌนຌนการตรวจสอบหลักฐานทีไ
ป็นลายลักษณ์อักษรวา ผูຌเดຌรับการคัดลือก฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชีรายนัๅนเดຌลาออกจากหนวยงานของรัฐ 
กอนวันทีไบรรจุละตงตัๅงป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 

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

 



รายชื่อสวนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๒๑๑ํ 

ินบทຌำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ์ ลงวนัทีไ ๕ ตุลำคม ๎๕๒ํี 

ํ. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ํ.ํ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ํ.๎ กรมประชำสัมพันธ์ 
ํ.๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค  
ํ.๐ ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ํ.๕ ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ํ.๒ ส ำนักขำวกรองหงชำติ    
ํ.๓ ส ำนักงบประมำณ 

ํ.๔ ส ำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ  
ํ.๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ํ.ํ์ ส ำนักงำน ก.พ. 
ํ.ํํ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ.ํ๎ ส ำนักงำน ก.พ.ร.     
ํ.ํ๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 

ํ.ํ๐ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำหงชำติ 

๒. กระทรวงการคลัง 
๎.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
๎.๎ กรมธนำรักษ ์

๎.๏ กรมบัญชีกลำง 
๎.๐ กรมศุลกำกร 

๎.๕ กรมสรรพสำมิต 

๎.๒ กรมสรรพำกร 

๎.๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ 

๎.๔ ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ 

๎.๕ ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 

 

 

 

อกสารหมายลข ํ 



  ๎  

๏. กระทรวงการตางประทศ 

๏.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ 

๏.๎ 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.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 

๐.๎ กรมกำรทองทีไยว 

๐.๏ กรมพลศึกษำ 

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมละความม่ันคงของมนุษย์ 
๕.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์    
๕.๎ กรมกิจกำรดใกละยำวชน 

๕.๏ กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ 
๕.๐ กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว 

๕.๕ กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร 

๕.๒ กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๒. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
๒.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
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.ํ๏ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๒.ํ๐ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ 
๒.ํ๕ ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

๓. กระทรวงคมนาคม 

๓.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

๓.๎ กรมจຌำทำ 
๓.๏ กรมกำรขนสงทำงบก 

๓.๐ กรมทำอำกำศยำน 

๓.๕ กรมทำงหลวง 
๓.๒ กรมทำงหลวงชนบท 

๓.๓ ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 

๔.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๔.๎ กรมควบคุมมลพิษ 

๔.๏ กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง 
๔.๐ กรมทรัพยำกรธรณี 
๔.๕ กรมทรัพยำกรน  ำ 

๔.๒ กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

๔.๓ กรมปຆำเมຌ 
๔.๔ กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๔.๕ กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

๔.ํ์ ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๕. กระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม 

๕.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๕.๎ กรมอุตุนิยมวิทยำ 

๕.๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 



  ๐  

๕.๐ ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 

ํ์. กระทรวงพลังงาน 

ํ์.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน       
ํ์.๎ กรมชื อพลิงธรรมชำติ 
ํ์.๏ กรมธุรกิจพลังงำน 

ํ์.๐ กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

ํ์.๕ ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

ํํ. กระทรวงพาณิชย์ 
ํํ.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์   
ํํ.๎ กรมกำรคຌำตำงประทศ 

ํํ.๏ กรมกำรคຌำภำย฿น 

ํํ.๐ กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

ํํ.๕ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ํํ.๒ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 
ํํ.๓ กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ 

ํํ.๔ ส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ 

ํ๒. กระทรวงมหาดไทย 

ํ๎.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎.๎ กรมกำรปกครอง 
ํ๎.๏ กรมกำรพัฒนำชุมชน 

ํ๎.๐ กรมทีไดิน 

ํ๎.๕ กรมป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 

ํ๎.๒ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
ํ๎.๓ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

ํ๏. กระทรวงยุติธรรม 

ํ๏.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ํ๏.๎ กรมคุมประพฤติ 
ํ๏.๏ กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 

ํ๏.๐ กรมบังคับคดี 
ํ๏.๕ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

ํ๏.๒ กรมรำชทัณฑ์ 

ํ๏.๓ กรมสอบสวนคดีพิศษ 



  ๕  

ํ๏.๔ ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

ํ๏.๕ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
ํ๏.ํ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมยำสพติด 

ํ๐. กระทรวงรงงาน 

ํ๐.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน    
ํ๐.๎ กรมกำรจัดหำงำน 

ํ๐.๏ กรมพัฒนำฝมือรงงำน 

ํ๐.๐ กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

ํ๐.๕ ส ำนักงำนประกันสังคม 

ํ๑. กระทรวงวัฒนธรรม 

ํ๕.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ํ๕.๎ กรมกำรศำสนำ 

ํ๕.๏ กรมศิลปำกร 

ํ๕.๐ กรมสงสริมวัฒนธรรม 

ํ๕.๕ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ํ๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

ํ๒.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ํ๒.๎ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ํ๒.๏ ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 

ํ๓. กระทรวงศึกษาธิการึ 

ํ๓.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ํ๓.๎ ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

ํ๓.๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

ํ๓.๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ   
ํ๓.๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ํ๓.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ํ๓.๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรศึกษำอกชน 

ํ๓.๔ ส ำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ํ๔. กระทรวงสาธารณสุข  
ํ๔.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
ํ๔.๎ กรมกำรพทย์ 
ํ๔.๏ กรมควบคุมรค 
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ํ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 

 

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

 



ตัวอยางหนังสือน าสงรายชื่อผูຌสอบขงขันไดຌ 
ิส ำหรับสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี 

 

 

 

ทีไ  …/…     ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี    ใ 

 

                                                             ๕ 

               ิวันทีไี         ๕   

รืไอง   ขอสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นต ำหนง             ของ  ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี    

รียน    ิหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี   ๕ 

อຌำงถึง   หนังสือ ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี   ๔ลงวันทีไ                     6    

สิไงทีไสงมำดຌวย ํ. รำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นต ำหนง                 ของ ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของ  
    บัญชีี  จ ำนวน ํ ชุด 

๎. หนังสือจຌงสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ 

  ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง   ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี  จຌงควำมประสงค์ขอด ำนินกำร
คัดลือกบุคคลจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ฿นต ำหนง                     ของ  ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี   
ตำมประกำศ  ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี  ลงวันทีไ                               .เปด ำนินกำรคัดลือก฿น
ต ำหนง                          ของ  ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี ละขอ฿หຌ ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี 
พิจำรณำจัดสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ    ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี    พืไอจะเดຌ
ด ำนินกำรตอเป ควำมละอียดจຌงลຌว นั น 

     ิสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี   จึงขอสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นต ำหนง 

                   แทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ตำมสิไงทีไสงมำดຌวย.ํ.ทั งนี   ขอ฿หຌ          
   ิชื ไอหนวยงำนของรัฐที ไขอ฿ชຌบัญชีี  เดຌมีหนังสือจຌงสิทธิของผู ຌสอบขงขันเดຌตำมสิ ไงที ไส งมำดຌวย ๎  
฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌรับทรำบละขຌำ฿จอยำงชัดจนดຌวย  

  จึงรียนมำพืไอปรดทรำบ 

ขอสดงควำมนับถือ 

                                            

ิลงชืไอี .................................................. 
(.................................................ี 

   ิหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำของบัญชีหรือผูຌเดຌรับมอบหมำยี 

อกสารหมายลข ๒ 



ตัวอยางหนังสือนำสงรายชื่อผูຌสอบขงขันเดຌ 
ิสำหรับป็นตัวอยาง สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ ของหนังสือนำสงรายชืไอผูຌสอบขงขันเดຌี 

 

สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ 
 

ํี ตำหนงทีไจะบรรจุ฿นหนวยงานของรัฐครัๅงนีๅมิ฿ชการบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ละ฿นการดำนินการสรรหาละลือกสรรจะป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไกฎหมาย ระบียบ 
หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงานนัๅนกำหนดเวຌ 

๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวางกระบวนการสรรหาละลือกสรรของหนวยงานของรัฐ 
ป็นดังนีๅ 

๎.ํี ผูຌทีไเมประสงค์จะสมัครขຌารับการสรรหาละลือกสรร฿นหนวยงานของรัฐ หรือสมัครต
เมเดຌรับลือกสรร ยังคงมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการตามดิม 

๎.๎ี ผูຌทีไอยูระหวางกระบวนการสรรหาละลือกสรรของหนวยงานของรัฐ ตตอมาสละสิทธิ
฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนราชการ ฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅนป็นผูຌพิจารณาวาจะยังคงมีสิทธิ฿นกระบวนการ
สรรหาละลือกสรรอยูหรือเม 

๏ี ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไเดຌขຌาทำงาน฿น
หนวยงานของรัฐหรือบรรจุป็นขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐประภทอืไนลຌว ยังคงมีสิทธิ฿นการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ มืไอสวนราชการจຌาของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือสวนราชการทีไดำนินการคัดลือก
จากบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ รียก฿หຌมารับการบรรจุมืไอถึงลำดับทีไ฿นบัญชี 

    ทัๅงนีๅ มืไอสวนราชการจຌาของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌรียก฿หຌมารับการบรรจุป็นขຌาราชการ 

พลรือนสามัญมืไอถึงลำดับทีไ หรือมืไอสวนราชการทีไดำนินการคัดลือกจากบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌรียก฿หຌ  
ผูຌเดຌรับการคัดลือกมารับการบรรจุมืไอถึงลำดับทีไ ผูຌสอบขงขันเดຌ/ผูຌเดຌรับการคัดลือกตຌองลาออกจาก
หนวยงานของรัฐกอนละมีหลักฐานทีไป็นลายลักษณ์อักษรเปสดงตอสวนราชการนัๅนวา เดຌลาออกจาก
หนวยงานของรัฐลຌวกอนวันทีไบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 

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

 

 


