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เรื่อง   กำรอนุมัตคิัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
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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 นั้น  

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจำรณำมีมติอนุมัติให้ส่วนรำชกำรอำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้  กรณีที่ส่วนรำชกำรมีต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งต้องกำรบุคคลที่มีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงเดียวกัน และมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต ำแหน่งที่ได้มีกำรสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ 
ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
ในต ำแหน่งอ่ืนได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของต ำแหน่งว่ำง แต่ไม่น้อยกว่ำสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุไปตำมล ำดับต่อกัน
เรื่อย ๆ โดยไม่ซ้ ำกัน และเมื่อเรียกจนถึงคนสุดท้ำยในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมำเริ่มเรียก
ตั้งแต่ล ำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุอีก ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้เหลือในบัญชีน้อยกว่ำสิบคน  
ให้เรียกตำมจ ำนวนที่เหลือในบัญชีได้ ทั้งนี้  ค ำว่ำ “ต ำแหน่งอ่ืน” ให้หมำยถึง ชื่อต ำแหน่งเดียวกันแต่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรด้วย และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน 
ต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำรและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมกำรด้วย 

๒. ให้คณะกรรมกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่จะ 
น ำรำยชื่อไปขึ้นบัญชีโดยก ำหนดวิธีกำรประเมิน ซึ่ งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีสัมภำษณ์  วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ   
ปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ตำมควำมเหมำะสม  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรสัมภำษณ์ 
กรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรอ่ืนหรือเจ้ำหน้ำที่ ให้ด ำเนินกำร 
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 



 

 

๒ 

 
กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็น 

ผู้ได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
๓. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่ง      

มำเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอ่ืนตำม ๒. ดังนี้ 
(๑)  ประสำนกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือให้ได้ชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี  ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุเรียงตำมล ำดับ ตำมจ ำนวนที่ ก.พ. ก ำหนด 
 (๒)  แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำมรำยชื่อและจ ำนวนตำม ๓(๑)  สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม

เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และก ำหนดระยะเวลำรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร  ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่ำวให้แจ้งด้วยว่ำ 
  ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ำรับกำรประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตำมเดิม 
  ข. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง 
ที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุหรือได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับ  
กำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ  
ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

  ค. กำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะใช้วิธีกำรตำม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ 
หลำยวิธีก็ได้    

๔. ให้ส่วนรำชกำรตำม ๑. ก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ตำมล ำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินโดยมีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  เลขประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน  เลขประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  ชื่อต ำแหน่งในบัญชีเดิม  
และชื่อ – ชื่อสกุล 

๕. กำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับกำรคัดเลือก ให้ เรียงล ำดับที่จำกผู้ ได้คะแนนมำกไปน้อย  
ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำและให้ส่วนรำชกำร
ตำม ๑. ประกำศกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งอ่ืนนั้นเรียงตำมล ำดับที่ โดยมีสำระส ำคัญตำม
๔. ด้วย และส่งประกำศกำรขึ้นบัญชีนั้นไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑) จ ำนวน ๑ ชุด ภำยใน ๕ วัน
ท ำกำร นับแต่วันประกำศกำรขึ้นบัญชี 
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๓ 

 
๖. เมื่อจะเรียกผู้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม ๕. มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ

ตำมล ำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีตำม ๓(๑)  เสียก่อนว่ำ ผู้ที่จะเรียกมำรำยงำนตัว 
นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. แล้วจึงมีหนังสือเรียกผู้นั้นมำรำยงำนตัว  
โดยส่งทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ทั้งนี้ วันที่ก ำหนดให้มำรำยงำนตัวต้องเป็นวันที่หลังจำกที่มีหนังสือให้มำ
รำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มำรำยงำนตัวเพ่ือจะรับ
กำรบรรจุด้วยว่ำ ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หำกผู้นั้นยังคง 
มีสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ จะรับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่มำรำยงำนตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งอ่ืนๆ ในกำรสอบครั้ง
เดียวกันกับต ำแหน่งที่จะรับกำรบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐำนกำรสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
ตำม ๓(๑) คัดชื่อผู้นั้นออกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม  และส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทำง
ส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีเดิมมำให้โดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ 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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