
สิไงทีไสงมำดຌวย 

 

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

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

 

พืไอ฿หຌกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรปຓนเปอยำงคุຌมคำซึไงจะปຓนประยชน์กับ
ภำครัฐดยรวม ละปຓนกำรพิไมอกำส฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌ฿นกำรบรรจุขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือ
บุคลำกรภำครัฐประภทอืไน รวมทั งพืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงด ำนินกำรทีไชัดจนละปຓนมำตรฐำนดียวกัน 
จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๘ ิ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.ํ๘  
ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ ซึไงปຓนรำยชืไอละขຌอมูลชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงำนของรัฐ ฿หຌจຌงสวนรำชกำร
ทีไขอ฿ชຌบัญชีทรำบพืไอตรวจสอบหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรดຌวยวำ ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำยนั นเดຌลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌว กอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

 

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



 

ค ำอธิบำยแนวทำงด ำนินกำร 

กำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอ่ืน฿ชຌบัญชีผูຌสอบแขงขันเดຌของสวนรำชกำร 
ินบทຌำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว..  ลงวันทีไ... ตุลำคม ๎๕๒ํ ี 

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

 

นวทำงกำร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีนวทำงด ำนินกำรทีไชัดจน
ละปຓนมำตรฐำนดียวกัน รวมทั งพืไอประยชน์ของภำครัฐดยรวมทีไจะมีกำร฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌอยำง
คุຌมคำละพืไอประยชน์ของผูຌสอบขงขันเดຌทีไจะมีอกำส฿นกำรมีงำนท ำพิไมขึ น ก.พ. จึงก ำหนดนวทำงกำร฿หຌ
หนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ... ลงวันทีไ 
... ตุลำคม ๎๕๒ํ 

พืไอ฿หຌสวนรำชกำรมีควำมขຌำ฿จละด ำนินกำรตำมนวทำงทีไก ำหนดเดຌอยำงถูกตຌอง จึงเดຌจัดท ำ
ค ำอธิบำยนวทำงด ำนินกำร ดังนี  

ํ. นวทำงกำรพิจำรณำวำ หนวยงำนนั นปຓนหนวยงำนของรัฐซึไงจะบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไนทีไมิ฿ชขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำร    
พลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ  ฿หຌพจิำรณำจำกรำยชืไอสวนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ดังนี   

ํ.ํ สวนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ปຓนสวนรำชกำรทีไจะบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พ.ศ. ๎๕๕ํ ซึไงกำรคัดลือก
จำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌจะปຓนเปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๘ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒  

ํ.๎ สวนรำชกำรตำมอกสำรหมำยลข ํ ซึไงมีครืไองหมำย ึ ขຌำงทຌำย ปຓนสวนรำชกำรทีไมี
ขຌำรำชกำรหลำยประภท ชน กระทรวงศึกษำธิกำรมีขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปຓนตຌน ดังนั น  
สวนรำชกำรจຌำของบัญชีจึงควรสอบถำมสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชี฿หຌชัดจนวำ จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภท฿ดลຌวจึงลือกนวทำงด ำนินกำร ดังนี  

ํี หำกประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ.฿หຌ 
สวนรำชกำรด ำนินกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๘ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ 

๎) หำกประสงค์จะ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ
ประภทอืไน ฿หຌสวนรำชกำรด ำนินกำรตำมหนังสือฉบับนี  

ํ.๏ หนวยงำนของรัฐทีไเมปรำกฏรำยชืไอตำมอกสำรหมำยลข ํ ปຓนหนวยงำนของรัฐทีไจะ
บรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไน ฿หຌสวนรำชกำรด ำนินกำรตำม
หนังสือฉบับนี   

 



๎ 

 

๎. กำรด ำนินกำรตำมหนังสือฉบับนี  ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชี฿ชຌดุลพินิจพิจำรณำวำ จะ฿หຌ
หนวยงำนของรัฐ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือเม ซึไงหำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำหตุผลหรือควำมจ ำปຓน 
ชน คำดวำจะมีอัตรำวำงอีกซึไงตຌอง฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌนี พืไอบรรจุ฿นอัตรำวำง฿นระยะตอเป ปຓนตຌน  
กใสำมำรถพิจำรณำเม฿หຌ฿ชຌบัญชีกใเดຌ 

๏. หำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชีพิจำรณำลຌวหในควร฿หຌหนวยงำนของรัฐอืไน฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ 
สำมำรถด ำนินกำรเดຌดยสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌทุกรำยที่ยังเมเดຌรับกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำร 
พลรือนสำมัญ ชน 

ตัวอยำงที่ ํ กรม ก ประกำศขึ นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จ ำนวน 
ํํ๎ รำย บรรจุครั งรกเปลຌว ํ์ รำย ตอมำส ำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรส ำนักงำน ป ละ 
กรม ก พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ก จึงสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ล ำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌ
ส ำนักงำน ป 

ตัวอยำงที่ ๎ กรม ข ประกำศขึ นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ๎ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จ ำนวน 
๏๐ รำย บรรจุครั งรกเปลຌว ๎ รำย ละเดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ค ทีไขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ รำย  
ซึไงกรม ค ด ำนินกำรลຌวสรใจละจຌงผลเปยังกรม ข วำเดຌบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ ล ำดับทีไ ํ๏ ลຌว ตอมำ 
ส ำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรส ำนักงำน ป ละกรม ข พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ข 
จึงสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ล ำดับทีไ ๏ ถึง ํ๎ ละ ํ๐ ถึง ๏๐ ิสงทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุี 

ตัวอยำงที่ ๏ กรม ค ประกำศขึ นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํํ มษำยน ๎๕๒ํ จ ำนวน 
๘๘ รำย บรรจุครั งรกเปลຌว ๐ รำย ละเดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌ กรม ง ทีไขอ฿ชຌบัญชี รวม ํ์ รำย 
ซึไง กรม ง ยังอยูระหวำงด ำนินกำรละยังเมเดຌจຌงผลกำรด ำนินกำรตอกรม ค ฿นระหวำงนั น ส ำนักงำน ป  
ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรส ำนักงำน ป ละกรม ค พิจำรณำลຌวหในวำ฿หຌ฿ชຌบัญชีเดຌ กรม ค จึงสง
รำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ล ำดับทีไ ๕ - ๘๘ ิสงทุกรำยทีไยังเมเดຌรับกำรบรรจุี.รวมทั งมีหนังสือจຌงกรม ง  
฿หຌทรำบดຌวยวำ เดຌสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌส ำนักงำน ป เป฿ชຌดຌวย พืไอ฿หຌกรม ง ตรวจสอบหลักฐำน
ของผูຌทีไกรม ง จะบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ พืไอป้องกันปัญหำกำรบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำรซ  ำซຌอน 

๐. ฿นกำรสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงำนของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีจຌง
หนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีดຌวยวำ หนวยงำนของรัฐนัๅนตຌองมีหนังสือแจຌงสิทธิ฿หຌผูຌสอบแขงขันเดຌทรำบปຓน
กำรลวงหนຌำกอนทีไจะด ำนินกำรลือกสรรดຌวย ดยสวนรำชกำรสงขຌอมูลสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌเปพรຌอมกัน
หนังสือทีไสงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ซึไงอำจ฿ชຌตัวอยำงหนังสือตำมอกสำรหมำยลข ๎ หรือจะปรับ฿ชຌ



๏ 

 

รูปบบหรือขຌอควำมตำมทีไสวนรำชกำรหในวำหมำะสมกใเดຌ ทั งนี  ฿หຌมีขຌอควำมกีไยวกับสิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ
฿หຌครบถຌวนตำมทีไ ก.พ. ก ำหนด 

๕. ภำยหลังกำรสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงำนของรัฐลຌว มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชี
ประสงค์จะบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี ฿หຌด ำนินกำรตำมหลักกณฑ์ทีไ ก.พ. ก ำหนด ิหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี ชน 

ตัวอยำงที่ ํ กรม ก ประกำศขึ นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ มีนำคม ๎๕๒ํ จ ำนวน 
ํํ๎ รำย บรรจุครั งรกเปลຌว ํ์ รำย ตอมำส ำนักงำน ป ขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรส ำนักงำน ป 
ละกรม ก สงรำยชืไอละขຌอมูลผูຌสอบขงขันเดຌ ล ำดับทีไ ํํ ถึง ํํ๎ ฿หຌส ำนักงำน ป.ตอมำ กรม ก จะบรรจุ  
ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชี กใ฿หຌรียกผูຌสอบขงขันเดຌล ำดับทีไ ํํ มำรับกำรบรรจุ 

๒. ภำยหลังกำรสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌหนวยงำนของรัฐลຌว มีสวนรำชกำรขอ฿ชຌบัญชี 
ผู ຌสอบขงขันเดຌพืไอน ำเปคัดลือกบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ  กใ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชี
ด ำ นินกำรตำมหลักกณฑ์ทีไ .ก.พ. .ก ำหนด. ิหนั งสือส ำนักงำน.ก.พ. .ทีไ .นร .ํ์์๐/ว.ํ๘.ลงวันทีไ  
ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี ชน 

ตัวอยำงที่ ํ กรม จ ประกำศขึ นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ มืไอวันทีไ ํ๘ มษำยน ๎๕๒ํ จ ำนวน 
๕๒ รำย บรรจุครั งรกเปลຌว ๐ รำย ละสงรำยชืไอ฿หຌส ำนักงำน ป ทีไขอ฿ชຌบัญชีเปบรรจุปຓนขຌำรำชกำรส ำนักงำน ป 
ิสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌล ำดับทีไ ๕ ถึง ๕๒ี ตอมำ กรม ง ขอ฿ชຌบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตั งปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ดยมีอัตรำวำง ํ อัตรำ กรม จ จึงสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ ํ์ รำย คือ ล ำดับทีไ ๕  

ถึง ํ๐ ฿หຌกรม ง พรຌอมจຌง฿หຌกรม ง ทรำบดຌวยวำ เดຌสงรำยชืไอชุดดียวกันนี ฿หຌส ำนักงำน ป เปดຌวย มืไอกรม ง. 
จะบรรจุผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำย฿ดปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ฿หຌตรวจสอบหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรกอนวำ  
ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกรำยนั นเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐอืไน โ ลຌวกอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

๓. มืไอหนวยงำนของรัฐเดຌด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรลຌวสรใจ ละจຌงผลมำยังสวนรำชกำร
จຌำของบัญชี ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีรับทรำบขຌอมูลดยเมตຌองตัดสิทธิผูຌสอบแขงขันเดຌทีไเดຌรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐ฿นหนวยงำนของรัฐนั น ละ฿หຌกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌประกอบกำรด ำนินกำรกรณีทีไ  
สวนรำชกำรรียกบรรจุผูຌสอบขงขันเดຌรำยนั น฿นภำยหลัง ดังนี   

   ๓.ํ มืไอรียกรำยงำนตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรำยนั นมำรำยงำนตัวละประสงค์จะรับกำรบรรจุ
ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ตຌองมีหลักฐำนปຓนลำยลักษณ์อักษรมำยืไนวำ เดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐนั น
กอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 



๐ 

 

  ๓.๎ มืไอรียกรำยงำนตัวลຌว ผูຌสอบขงขันเดຌรำยนั นเมมำรำยงำนตัวหรือเมมำรับกำรบรรจุปຓน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ จึงตัดสิทธิผูຌนั นออกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ ซึไงปຓนเปตำมตำมหลักกณฑ์ทีไ ก.พ. 
ก ำหนด ิหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํํ ธันวำคม ๎๕๕๒ี 

๘. หำกสวนรำชกำรจຌำของบัญชีเดຌสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌ฿หຌสวนรำชกำรอืไนทีไขอ฿ชຌบัญชี 
ผูຌสอบขงขันเดຌพืไอบรรจุละตงตั งปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ซึไงปຓนรำยชืไอชุดดียวกับทีไสง฿หຌหนวยงำน
ของรัฐ ฿หຌสวนรำชกำรจຌำของบัญชีจຌงสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชีทรำบดຌวย พืไอ฿หຌนຌนกำรตรวจสอบหลักฐำนทีไ
ปຓนลำยลักษณ์อักษรวำ ผูຌเดຌรับกำรคัดลือก฿นสวนรำชกำรทีไขอ฿ชຌบัญชีรำยนั นเดຌลำออกจำกหนวยงำนของรัฐ 
กอนวันทีไบรรจุละตงตั งปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

 

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

 



รายชื่อสวนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๒๑๑ํ 

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

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

ํ.๘ 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 

๎.๘ ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ 

๎.๕ ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 

 

 

 

อกสารหมายลข ํ 



  ๎  

๏. กระทรวงการตางประทศ 

๏.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ 

๏.๎ กรมกำรกงสุล 

๏.๏ กรมควำมรวมมือระหวำงประทศ 

๏.๐ กรมพิธีกำรทูต 

๏.๕ กรมยุรป 

๏.๒ กรมศรษฐกิจระหวำงประทศ 

๏.๓ กรมสนธิสัญญำละกฎหมำย 

๏.๘ 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 

๒.๘ 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 

๘.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๘.๎ กรมควบคุมมลพิษ 

๘.๏ กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง 
๘.๐ กรมทรัพยำกรธรณี 
๘.๕ กรมทรัพยำกรน  ำ 

๘.๒ กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

๘.๓ กรมปຆำเมຌ 
๘.๘ กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๘.๕ กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

๘.ํ์ 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 

ํํ.๘ 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  

ํ๏.๘ 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 

ํ๓.๘ ส ำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ํ๔. กระทรวงสาธารณสุข  
ํ๘.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   
ํ๘.๎ กรมกำรพทย์ 
ํ๘.๏ กรมควบคุมรค 



  ๒  

ํ๘.๐ กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก 

ํ๘.๕ กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ํ๘.๒ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ํ๘.๓ กรมสุขภำพจิต 

ํ๘.๘ กรมอนำมัย 

ํ๘.๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

ํ๕. กระทรวงอุตสาหกรรม 

ํ๕.ํ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

ํ๕.๎ กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

ํ๕.๏ กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

ํ๕.๐ กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนละกำรหมืองร 
ํ๕.๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละน  ำตำลทรำย 

ํ๕.๒ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ํ๕.๓ ส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

๒์. สวนราชการที่ไมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
๎์.ํ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ  
๎์.๎ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ    
๎์.๏ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ  
๎์.๐ ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
๎์.๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน 

๎์.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ 

 

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

 



ตัวอยางหนังสือน าสงรายชื่อผูຌสอบขงขันไดຌ 
ิส ำหรับสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี 

 

 

 

ทีไ  …/…     ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี    ใ 

 

                                                             ๕ 

               ิวันทีไี         ๕   

รืไอง   ขอสงรำยชืไอละขຌอมูลของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นต ำหนง             ของ  ิชืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีี    

รียน    ิหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี   ๕ 

อຌำงถึง   หนังสือ ิชืไอหนวยงำนของรัฐทีไขอ฿ชຌบัญชีี   ๘ลงวันทีไ                     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 



ตัวอยางหนังสือน าสงรายช่ือผูຌสอบขงขันไดຌ 
ิส ำหรับปຓนตัวอยำง สิไงทีไสงมำดຌวย ๎ ของหนังสือน ำสงรำยชืไอผูຌสอบขงขันเดຌี 

 

สิทธิของผูຌสอบขงขันไดຌ 
 

ํี ต ำหนงทีไจะบรรจุ฿นหนวยงำนของรัฐครั งนี มิ฿ชการบรรจุป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ละ฿นกำรด ำนินกำรสรรหำละลือกสรรจะปຓนเปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไกฎหมำย ระบียบ 
หรือหลักกณฑ์ทีไหนวยงำนนั นก ำหนดเวຌ 

๎ี สิทธิของผูຌสอบขงขันเดຌ฿นระหวำงกระบวนกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐ 
ปຓนดังนี  

๎.ํี ผูຌทีไเมประสงค์จะสมัครขຌำรับกำรสรรหำละลือกสรร฿นหนวยงำนของรัฐ หรือสมัครต
เมเดຌรับลือกสรร ยังคงมีสิทธิ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำรตำมดิม 

๎.๎ี ผูຌทีไอยูระหวำงกระบวนกำรสรรหำละลือกสรรของหนวยงำนของรัฐ ตตอมำสละสิทธิ
฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของสวนรำชกำร ฿หຌหนวยงำนของรัฐนั นปຓนผูຌพิจำรณำวำจะยังคงมีสิทธิ฿นกระบวนกำร
สรรหำละลือกสรรอยูหรือเม 

๏ี ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทีไเดຌขຌำท ำงำน฿น
หนวยงำนของรัฐหรือบรรจุปຓนขຌำรำชกำรหรือบุคลำกรภำครัฐประภทอืไนลຌว ยังคงมีสิทธิ฿นการบรรจุป็น
ขຌาราชการพลรือนสามัญ มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌหรือสวนรำชกำรทีได ำนินกำรคัดลือก
จำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ รียก฿หຌมำรับกำรบรรจุมืไอถึงล ำดับทีไ฿นบัญชี 

    ทั งนี  มืไอสวนรำชกำรจຌำของบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌรียก฿หຌมำรับกำรบรรจุปຓนขຌำรำชกำร 

พลรือนสำมัญมืไอถึงล ำดับทีไ หรือมืไอสวนรำชกำรทีได ำนินกำรคัดลือกจำกบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌรียก฿หຌ 
ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกมำรับกำรบรรจุมืไอถือล ำดับทีไ ผูຌสอบขงขันเดຌ/ผูຌเดຌรับกำรคัดลือกตຌองลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐกอนละมีหลักฐำนทีไปຓนลำยลักษณ์อักษรเปสดงตอสวนรำชกำรนั นวำ เดຌลำออกจำก
หนวยงำนของรัฐลຌวกอนวันทีไบรรจุปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 
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