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   สาํนกังาน ก.พ. 
   ถนนพิษณุโลก  กทม.๑๐๓๐๐   

       ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื�อง    หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื�อนไขการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และ 
             ความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 

เรียน   (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑.  หลกัเกณฑก์ารเทียบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ   
                              และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 

๒.  ขั8นตอนและวธีิการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และความชาํนาญงานสูง 
        เขา้รับราชการ 

  ๓.  แบบขอรับการบรรจุเขา้รับราชการตามมาตรา ๕๖ 
  ๔.  แบบรายงานการบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง 

      เขา้รับราชการ 

  ดว้ยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ บญัญติัว่า 
กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�ง  จะบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  
และความชาํนาญงานสูง  เขา้รับราชการและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ  ระดบัชาํนาญการ  
ชาํนาญการพิเศษ  เชี�ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป  ระดบัทกัษะพิเศษก็ได ้ 
ทั8งนี8   ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด 
  เพื�ออนุวตัให้เป็นไปตามมาตรา ๕๖ ดังกล่าว ก.พ. จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื�อนไขการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ  และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการไว ้ 
ดงัต่อไปนี8  
  ๑. ส่วนราชการมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องได้บุคคลที�มีความรู้  
ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง มาปฏิบัติงานในตาํแหน่งที�ไม่สามารถสรรหาบุคคล 
ในระบบราชการได ้
  ๒. บุคคลที�จะรับการบรรจุตอ้งไม่เคยรับราชการมาก่อน  และตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไป 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม   หรือไดรั้บการยกเวน้กรณีที�มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๓๖ 

 



  
 

 

๒ 
 

  ๓. บุคคลที�จะรับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตาํแหน่งนั8นตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งสาํหรับตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการหรือ
ตาํแหน่งประเภททั�วไป  ระดบัปฏิบติังาน แลว้แต่กรณี 
  ๔. บุคคลที�จะรับการบรรจุให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด  ระดบัใด  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารเทียบประสบการณ์ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ 
  ๕. การบรรจุบุคคลที� มีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  
เขา้รับราชการ นั8น  ให้ส่วนราชการดาํเนินการตามขั8นตอนและวิธีการตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๒  
โดยใหผู้น้ั8นยื�นแบบขอรับการบรรจุตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓ 
  ๖. การให้ไดรั้บเงินเดือน  ให้ไดรั้บเงินเดือนตามอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนที�ไดรั้บ
ครั8 งสุดทา้ยก่อนที�จะไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ แต่ทั8งนี8 ตอ้งไม่ตํ�ากว่าค่ากึ�งกลางของเงินเดือน 
ขั8นตํ�าขั8นสูงของระดบัที�ไดรั้บแต่งตั8ง และไม่เกินเงินเดือนขั8นสูงของประเภทตาํแหน่ง สายงาน และ
ระดบัตามที� ก.พ. กาํหนดดว้ย 
  ๗. การบรรจุและแต่งตั8 งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๖ จะต้องมีเงื�อนไข
กาํหนดให้บุคคลนั8นปฏิบติัราชการในส่วนราชการนั8นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยห้ามโอนไป
ส่วนราชการอื�น 
  ๘.  เมื�อไดด้าํเนินการบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง
เขา้รับราชการเสร็จสิ8นแลว้ในแต่ละครั8 ง ให้รายงานผลการดาํเนินการไปยงัสํานกังาน ก.พ. ทุกครั8 ง
ตามแบบรายงานตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๔ 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป  ทั8งนี8   ไดแ้จง้ให้กรมและจงัหวดั
ทราบดว้ยแลว้ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

         
(นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร) 

เลขาธิการ ก.พ. ศนูยส์รรหาและเลือกสรร 
โทร. ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๔๑ – ๔๖ 
โทรสาร ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๕๔ 



  
 

 
 
 

หลกัเกณฑ์การเทยีบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มคีวามรู้  ความสามารถ   

และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 
--------------------------------- 

การเทียบประสบการณ์เพื�อบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความ
ชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งันี8  
  ๑. ระยะเวลาการปฏิบติังานในภาคเอกชนหรือหน่วยงานใด ๆ ที�จะนาํมานบัเพื�อ
การเทียบประสบการณ์ได ้ตอ้งเป็นระยะเวลาที�บุคคลนั8นไดป้ฏิบติังานที�มีความเกี�ยวขอ้งและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั8ง 

๒. มีหนังสือรับรองประวติัการทาํงานจากนายจา้งหรือสถานประกอบการทุก
แห่งที�บุคคลนั8นไดเ้คยปฏิบติังาน 

๓. การบรรจุในตาํแหน่งประเภทใดและระดบัใด ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
และระยะเวลาการปฏิบติังานตามขอ้ ๑  ดงัต่อไปนี8  

คุณวุฒ ิ

ตาํแหน่งประเภท / ระดบัที�จะบรรจุ / ประสบการณ์ 

ประเภทวชิาการ ประเภททั�วไป 

ชํานาญการ ชํานาญการ

พเิศษ 

เชี�ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ ทกัษะพเิศษ 

ปริญญาตรี หรือคุณวฒิุอยา่งอื�นที�เทียบได ้
ในระดบัเดียวกนั 

๖ ปี ๑๐ ปี ๑๓ ปี ๑๕ ปี - 

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยา่งอื�นที�เทียบได้
ในระดบัเดียวกนั 

๔ ปี ๘ ปี ๑๑ ปี ๑๓ ปี - 

ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยา่งอื�นที�เทียบได้
ในระดบัเดียวกนั 

๒ ปี ๖ ปี ๙ ปี ๑๑ ปี - 

ประกาศนียบตัรขั8นตน้ หรือคุณวฒิุอยา่งอื�น
ที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๔ ปี 

ประกาศนียบตัรขั8นกลาง หรือคุณวฒิุ 
อยา่งอื�นที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๒ ปี 

ประกาศนียบตัรขั8นสูง หรือคุณวฒิุอยา่งอื�น
ที�เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

- - - - ๑๐ ปี 

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื�นที�เทียบได ้
ในระดบัเดียวกนั 

- - - - ๘ ปี 

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

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ 



  
 

 
 
 

ขั0นตอนและวิธีการบรรจุบุคคลที�มีความรู้  ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 

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

  การบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูงเขา้รับราชการ 
ใหส่้วนราชการดาํเนินการ ดงันี8  

  ๑. เมื�อผูมี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลและความ
จาํเป็นที�จะตอ้งบรรจุบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง เพื�อเขา้รับราชการ
ในตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใดตามที�บัญญัติไวใ้นมาตรา  ๕๖  แล้วให้
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรที� อ.ก.พ.กรม หรือ   อ.ก.พ.กระทรวง แต่งตั8ง ตามขอ้ ๒ และ
ขอ้ ๓ แลว้แต่กรณี  เป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ  
  ๒. การสรรหาและเลือกสรรเพื�อบรรจุและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัชาํนาญการ  และระดบัชาํนาญการพิเศษ ให ้อ.ก.พ.กรม แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรคณะหนึ�ง ประกอบดว้ย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ�งแต่งตั8งจาก 
 (ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อาํนวยการ หรือประเภทวิชาการในระดบัตาํแหน่งที�สูงกว่าระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยู่ใน
สายงานเดียวกนั หรือ 

(ข) ผูซึ้� งเคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและดาํรงตาํแหน่งประเภท
วชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั  

(๒) กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน แต่ไม่เกินสี�คน ซึ�งแต่งตั8งจาก 
(ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

ประเภทวชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุ และอยูใ่นสายงานเดียวกนั  
(ข) ผูท้รงคุณวฒิุเฉพาะดา้นที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ มีผลงานเป็นที�

ประจกัษแ์ละยอมรับในสาขาวชิาชีพนั8น   

ใหแ้ต่งตั8งเลขานุการจากขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการขึ8นไป 

  ๓. การสรรหาและเลือกสรรเพื�อบรรจุและแต่งตั8งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ รวมทั8งตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  ประกอบดว้ย 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๒ 



  
 

 

                                       ๒ 
 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ�งแต่งตั8งจาก 
(ก) ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ� งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร หรือ

ประเภทวชิาการในระดบัตาํแหน่งที�สูงกวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั หรือ 
(ข) ผูซึ้� งเคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและดาํรงตาํแหน่งประเภท

วชิาการในระดบัไม่ตํ�ากวา่ระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุและอยูใ่นสายงานเดียวกนั  
(๒) กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน แต่ไม่เกินสี�คน ซึ�งแต่งตั8งจาก 

(ก) ขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ�งดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการ หรือประเภททั�วไป ในระดบัไม่ตํ�ากว่าระดบัตาํแหน่งที�จะบรรจุ และอยูใ่นสาย
งานเดียวกนั  

(ข) ผูท้รงคุณวุฒิเฉพาะดา้นที�มีความเชี�ยวชาญ และเป็นที�ยอมรับใน
สาขาวชิาชีพนั8น อยา่งนอ้ยหนึ�งคน 

ใหแ้ต่งตั8งเลขานุการจากขา้ราชการผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัชาํนาญการขึ8นไป 

  ๔. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร มีอาํนาจหนา้ที� ดงันี8  
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ซึ� งประกอบด้วย

คุณลกัษณะของบุคคลที�ตอ้งการ  ผลการปฏิบติังาน /ประวติัการทาํงาน ทกัษะ สมรรถนะที�
จาํเป็น เกณฑก์ารประเมินบุคคลและอื�น ๆ ตามที�เห็นวา่จาํเป็น  

(๒) กาํหนดวธีิการเลือกสรร โดยอาจใชว้ิธีสอบขอ้เขียน วิธีการสัมภาษณ์ 
วิธีสอบปฏิบติั การพิจารณาผลการปฏิบติังานที�ผ่านมา  หรือวิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลายวิธีกไ็ดต้าม
ความเหมาะสม  ซึ� งวิธีดงักล่าวจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นเป็นที�ประจกัษว์่าผูไ้ดรั้บการเลือกสรรนั8น
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ ที�เหมาะสม
กบัตาํแหน่งที�จะแต่งตั8ง   

ในกรณีที�เป็นการบรรจุและแต่งตั8 งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ  ระดบัทรงคุณวฒิุ และตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ นอกจากจะตอ้ง
ดาํเนินการตามวิธีการเลือกสรรขา้งตน้แลว้  ใหด้าํเนินการประเมินผลงานตามหนงัสือสาํนกังาน 
ก.พ. ที� นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวนัที� ๒๙ กนัยายน ๒๕๓๘ หรือที�จะกาํหนดต่อไปดว้ย 
  ๕. การดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรให้ดาํเนินการทั8งด้วยวิธีทาบทามและ
เปิดรับสมคัรเป็นการทั�วไป 

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

 



  
 

 

 

 

แบบขอรับการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๖ 

 
 

เรียน ..................................................................................................... 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................. 
สัญชาติ ..................เกิดวนัที� ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อาย ุ..........ปี ..........เดือน 
เลขประจาํตวัประชาชน..............................................ออกให ้ ณ  ...........................................
จงัหวดั……………………………….. วนัที� .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............      
ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ..............หมู่ที� ............. ตรอก/ซอย .................. ถนน ..............................  
ตาํบล/แขวง ........................ อาํเภอ/เขต ..................... จงัหวดั ...................รหสัไปรษณีย.์.......... 
e – mail address ......................................โทรศพัท ์.......................โทรศพัทมื์อถือ ..................... 
อาชีพ …...................................................สถานที�ทาํงาน บริษทั .................................................   
กอง/ฝ่าย ..................................................โทรศพัท ์..................................................................... 
สถานภาพสมรส   � โสด         � สมรส        � หมา้ย        � หยา่ 
ชื�อสามี/ภรรยา ................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ ...........................   
ชื�อบิดา .......................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ .............................   
ชื�อมารดา ...................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ ............................. 
ประสงคจ์ะบรรจุเขา้รับราชการในตาํแหน่ง................................................................................. 

๑.  ประวตัิการศึกษา (กรอกคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที�ไดรั้บพร้อมแนบหลกัฐานการศึกษา) 

วุฒิการศึกษาที�ได้รับ สาขาวชิา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉลี�ย

ตลอดหลกัสูตร 

ชื�อสถานศึกษา        ระยะเวลา 

ตั0งแต่........ถึง........ 

     
     
     
     
     

 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓ 

 
ติดรูปถ่าย  
ขนาด ๑.๕x ๒ นิ8ว  

(หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการ) 
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๒. ประวตัิการทาํงาน 

สถานที�ทาํงาน ตําแหน่ง/ลกัษณะงาน เงินเดือน ระยะเวลา 

 ตั0งแต่...ถึง... 

       เหตุผลที�ออก 

     
     
     
     
     

๓. รายละเอยีดผลงาน 

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
๔. วสัิยทศัน์ในการปฏบัิตงิานตําแหน่งที�จะบรรจุ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวนี้8 ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
     
                (ลงชื�อ) ...................................................  

     (.......................................................) 
วนัที� ..........เดือน.................. พ.ศ. ........... 

 
 
 



  
 

 
 
 
         
 

แบบรายงานการบรรจุบุคคลที�มคีวามรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 

 
ส่วนราชการ              ……………………………………..…………………………………    
 

คณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  จาํนวน………………..คน 
   ประธานกรรมการ ดาํรงตาํแหน่ง/เคยดาํรงตาํแหน่ง…………………… 
   กรรมการ  ดาํรงตาํแหน่ง…………………………………........………. 
   …………………………………………………………………………. 
   เลขานุการ  ดาํรงตาํแหน่ง......................................................................... 

ตาํแหน่งที�ดาํเนินการ ชื�อตาํแหน่ง…………………………………………………………….  
จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั8 งแรก…….ตาํแหน่ง 

   วฒิุที�ตอ้งการ คือ………………………………………………..…… 
   ……………………………………………………………………….. 
   ประสบการณ์ที�ตอ้งการ คือ.................................................................. 

จาํนวน........ปี 
 

วธีิการเลือกสรร �   สัมภาษณ์  โดยมีกรรมการสัมภาษณ์คือ……………….................. 
   ..………………………………………………………………….……. 

�  สอบขอ้เขียน  โดยสอบวชิา……………………………………… 
        มีรายละเอียดเนื8อหาวชิา คือ……………………………………… 
……………………………….………………………………………… 
�  วธีิการอื�น ๆ  (โปรดระบุ) …………………………………..…… 
………………………………………………………………………… 

 

การดาํเนินการ -  แพร่ข่าวรับสมคัร โดย   
�  เวบ็ไซตส์าํนกังาน ก.พ.     �  เวบ็ไซตส่์วนราชการ 
�  หนงัสือพิมพ ์      �  อื�น ๆ …………………………… 

  
 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๔ 
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 -  รับสมคัรตั8งแต่วนัที�……………………….ถึงวนัที�………………… 
      รวม …………………… วนัทาํการ 
   -  จาํนวนผูส้มคัรดว้ยวธีิทาบทาม…….คน (ชาย…..คน หญิง…..คน) 

-  จาํนวนผูส้มคัรดว้ยวธีิรับสมคัรทั�วไป……คน (ชาย…คน หญิง….คน) 
   -  จาํนวนผูเ้ขา้รับการเลือกสรร……คน  (ชาย…..คน หญิง…..คน) 
   -  จาํนวนผูไ้ดรั้บการเลือกสรร..…..คน  (ชาย…..คน  หญิง…..คน) 
   -  จาํนวนผูไ้ดรั้บการบรรจุ………..คน  (ชาย…..คน  หญิง…..คน) 
   -  วนัที�ดาํเนินการเลือกสรร……………………………………………. 

-  วนัที�ประกาศผลการเลือกสรร.…………………………………….... 
   -  วนัที�บรรจุครั8 งแรก…………………………………………………. 
   -  รวมระยะเวลาดาํเนินการตั8งแต่ตั8งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 

   ถึงวนับรรจุครั8 งแรก  รวม……….....…วนั 

ปัญหา และขอ้เสนอแนะ …… ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ ๑. ให้รายงานผลการดาํเนินการตามแบบรายงานนี8 ทุกครั8 งที�มีการบรรจุบุคคลที�มี

ความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญงานสูง เขา้รับราชการ 
๒. กรณีที�ไม่มีผูไ้ด้รับการบรรจุ เนื�องจาก ไม่มีผูส้มัครหรือมีผูส้ละสิทธิW ใน

ขั8นตอนใดขั8นตอนหนึ�ง  ใหร้ายงานผลการดาํเนินการตามแบบรายงานนี8ดว้ย 
  ๓. ใหส่้งแบบรายงานไปยงั  กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ  

ศนูยส์รรหาและเลือกสรร  สาํนกังาน ก.พ.  เลขที�  ๔๗/๑๐๑  ถนนติวานนท ์ 
ซอย  ๔  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี   ๑๑๐๐๐ 

   





 
 

 

 

                     

 
                     
 

         ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๓ 

เรื�อง การบรรจุผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญักลบัเขา้รับราชการ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม และจงัหวดั) 

 สิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑. แบบขอกลบัเขา้รับราชการและแบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 
      กรณีผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
    ๒.   แบบขอกลบัเขา้รับราชการและแบบหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน 
     กรณีผูไ้ดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ 
    ๓. แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูที้�ออกจากราชการไปที�มิใช่เป็นการออกจาก 

    ราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

   ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคสี�  บัญญัติให ้
การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามญัที�ได้ออกจากราชการไป เนื�องจากถูกสั�งให้ออกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ� งให้นับเวลา 
ระหว่างนั;นสําหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือออกจากราชการไปที�มิใช่เป็น 
การออกจากราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการ กลบัเขา้รับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจน 
จะสั� งบรรจุ และแต่งตั; งให้ดํารงตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้ รับเงิ นเดื อนเท่ า ใ ด 
ใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด   

  เพื�ออนุวตัให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั;งขา้ราชการพลเรือนสามญัผูอ้อกจาก
ราชการในกรณีต่าง ๆ กลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และให้ได้รับเงินเดือนไว ้
ดงัต่อไปนี;  
  ๑.   กรณบีรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ 
   ๑.๑   การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ 

    (๑)  ให้บรรจุและแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 
    (๒)  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมสงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม 
หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไว้
สาํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ 
 

ที�  นร  ๑๐๐๖/ว ๑๑ สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 



 

๒ 

 
        (๓)  ผู ้ขอกลับเข้ารับราชการ จะต้องยื�นคําขอพร้อมหนังสือรับรองประวัติ 
การรับราชการทหารตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๑ ภายใน ๑๘๐ วนันบัตั;งแต่วนัพน้จากราชการทหาร 
    (๔)  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร 
ตาม (๓) หากเห็นว่าเป็นเอกสารที�ถูกต้อง และผูน้ั;นพน้จากราชการทหารโดยมิได้กระทาํการใด  ๆในระหว่าง 
รับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง โดยผูน้ั;นตอ้ง
มีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับยกเวน้กรณีที�มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  
และไม่ได้ถูกเปลี�ยนแปลงคําสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง เป็นออกจากราชการ 
ตามมาตราอื�น  ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั�งบรรจุผูน้ั;นกลับเข้ารับราชการ 
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั;งใหด้าํรงตาํแหน่งที�สงวนไวต้าม (๒) 
   ๑.๒ การให้ได้รับเงินเดือน  
    (๑)  กรณีผูบ้รรจุกลบัจากรับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๖  เดือนขึ;นไป  
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าเดิมไดไ้ม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บอยู ่
ก่อนออกจากราชการ ถา้ยงัมีเศษของเวลาที�เหลือจาก ๖ เดือนที�ไปรับราชการทหาร เมื�อนาํเศษของเวลาที�เหลือ 
ไปรวมกบัเวลาในการปฏิบติัราชการของครึ� งปีที�แลว้มาก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแลว้ มีเวลา
ปฏิบติัราชการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๔ เดือน ก็ให้ไดรั้บเงินเดือนเพิ�มขึ;นไดอี้กไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคาํนวณจาก
ฐานเงินเดือนที�ไดป้รับเพิ�มขา้งตน้แลว้ 
    (๒)  กรณีผูบ้รรจุกลบัจากรับราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๑ ปีขึ;นไป 
สําหรับ ๖ เดือนแรก ให้รับเงินเดือนสูงกวา่เดิมไดไ้ม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บ 
ก่อนออกจากราชการ และในรอบ ๖ เดือนต่อ ๆ ไป ให้รับเงินเดือนเพิ�มได้อีกรอบละไม่เกินร้อยละ ๓ 
โดยคาํนวณจากฐานเงินเดือนที�ขา้ราชการผูน้ั;นไดรั้บเพิ�มขึ;นในแต่ละรอบ ถา้ยงัมีเศษของเวลาที�เหลือจาก ๖ เดือน 
ที�ไปรับราชการทหาร เมื�อนาํเศษของเวลาที�เหลือไปรวมกบัเวลาในการปฏิบติัราชการของครึ� งปีที�แล้วมา 
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแลว้ มีเวลาปฏิบติัราชการรวมกนัไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก็ให้ไดรั้บ
เงินเดือนเพิ�มขึ;นไดอี้กไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคาํนวณจากฐานเงินเดือนที�ไดป้รับเพิ�มขา้งตน้แลว้ 
    (๓) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารในช่วงเวลาก่อนวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ใหคิ้ดคาํนวณเงินเดือนที�จะให้ไดรั้บเมื�อบรรจุกลบัเขา้รับราชการ โดยให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ที�ไดรั้บอยูเ่ดิม
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหาร ไม่เกินครึ� งขั;น ทุกรอบ ๖ เดือน ตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน
ตามพระราชบญัญติัเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ที�ใช้บงัคบัอยูใ่นแต่ละช่วงเวลาดงักล่าว 
และตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ด่วนที�สุด ที� นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวนัที� ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ แลว้แต่กรณี 
    (๔)   ในระหวา่งที�ผูน้ั;นออกจากราชการไปรับราชการทหาร ถา้มีการปรับบญัชีเงินเดือน
ขั;นตํ�าขั;นสูงและคณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ที�ไดรั้บอยูเ่ดิมเขา้สู่อตัราในบญัชีที�ไดรั้บการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ปรับให้ผูน้ั;นไดรั้บเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการดงักล่าวก่อน แลว้จึงคาํนวณการใหไ้ดรั้บเงินเดือนตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี 
 



 

๓ 

 
      ๒.   กรณบีรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลบัเข้ารับราชการ 

   ๒.๑  การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ  
    (๑)  ให้บรรจุและแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานหรือต่างประเภทที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง 
  (๒) ให้ส่วนราชการตน้สังกดัเดิมสงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม
หรือต่างสายงานหรือต่างประเภทที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่งไวส้าํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ ดงันี;  
   (๒.๑)  กรณีเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร  
       ก. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน 
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ มาก่อนก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน   
        ข. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน 
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดบัตน้
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญมาก่อน ก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
        ค.  ถา้หากในวนัที�ผูน้ั;นยื�นคาํขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการ  ส่วนราชการนั;น 
มีตําแหน่งประเภทบริหารระดับเดียวกันกับตําแหน่งที�ผู ้ขอบรรจุกลับเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนออก 
จากราชการว่าง และผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจ 
สั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหารที�ว่างดงักล่าวแทน 
ตาํแหน่งที�สงวนไวก้็ได ้
   (๒.๒)  กรณีเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 
         ก. ใหส้งวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน  
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี�ยวชาญไว ้สําหรับบรรจุผูเ้คยดํารงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ระดับสูง 
กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี�ยวชาญมาก่อน ก็ให้แต่งตั;งได ้
โดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
        ข. ให้สงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงาน  
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษไว ้สําหรับบรรจุผู ้เคยดํารงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 
ระดบัตน้ กลบัเขา้รับราชการ ทั;งนี;  หากเป็นผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษมาก่อน 
ก็ใหแ้ต่งตั;งไดโ้ดยไม่ตอ้งประเมินบุคคลและผลงาน 
 
 



 

๔ 

 

          ค.  ถา้หากในวนัที�ผูน้ั;นยื�นคาํขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการ ส่วนราชการนั;น 
มีตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัเดียวกนักบัตาํแหน่งที�ผูข้อบรรจุกลบัเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนออกจากราชการว่าง 
และผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
อาจสั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทอาํนวยการที�วา่งดงักล่าวแทนตาํแหน่งที�สงวนไวก้็ได ้
     (๒.๓)  กรณีเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งประเภทวิชาการ หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป 
ให้สงวนตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม สายงานเดิม หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
สาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไวส้าํหรับบรรจุผูน้ั;นกลบัเขา้รับราชการ 
    (๓)  ต้องบรรจุกลับเข้ารับราชการภายในกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แต่ไม่เกินสี�ปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว 
    (๔)  ผูข้อกลบัเขา้รับราชการจะตอ้งยื�นคาํขอพร้อมหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๒ ก่อนวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 
    (๕)  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมตรวจสอบเอกสารและประวติัการปฏิบติังาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีตาม (๔) หากเห็นว่าเป็นเอกสารที�ถูกต้อง และผูน้ั;นพน้จากการปฏิบติังานดงักล่าว 
โดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างนั;นอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือไดชื้�อว่าเป็นผูป้ระพฤติชั�ว
อย่างร้ายแรง โดยผูน้ั;นตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามหรือไดรั้บยกเวน้กรณีที�มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามมาตรา ๓๖ ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั�งบรรจุผูน้ั;นกลบัเข้ารับราชการ 
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั;งใหด้าํรงตาํแหน่งที�สงวนไวต้าม (๒) 
   ๒.๒   การให้ได้รับเงินเดือน 
      ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทํานองเดียวกับการบรรจุ 
ผูอ้อกจากราชการไปรับราชการทหารกลบัเขา้รับราชการ แต่ทั;งนี;  ตอ้งไม่สูงกวา่เงินเดือนขั;นสูงของตาํแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดบัที�บรรจุกลบั 
   ๓.   กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปที.มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที.ราชการกลบัเข้ารับราชการ   
   ๓.๑  การบรรจุและแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ 

    (๑) ให้บรรจุและแต่งตั; งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิม ระดับไม่สูงกว่าเดิม 
สายงานเดิม หรือต่างสายงานที�ผูน้ั;นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง 
    (๒)  ผูข้อกลบัเขา้รับราชการจะตอ้งยื�นคาํขอพร้อมประวติัการรับราชการและ
ประวติัการทาํงานทุกแห่ง ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ๓  
 
 
 
 



 

๕ 

 
    (๓)  ใหส่้วนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวติัการรับราชการ และประวติัการทาํงาน  
และสอบถามไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที�สุด 
มาประกอบการพิจารณา โดยผูน้ั;นตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามหรือได้รับยกเวน้กรณี 
ที�มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา ๓๖ 
    (๔)  ในการพิจารณาการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอาํนวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททั�วไป ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบติังานที�ผา่นมา เหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ของทางราชการ  
    สําหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ 
ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ หรือในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัชาํนาญงาน  
ระดบัอาวุโส และระดบัทกัษะพิเศษ ซึ� งเป็นตาํแหน่งต่างสายงานและไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มตาํแหน่งเดียวกนักบัตาํแหน่ง 
ที�เคยดาํรงอยู่ก่อนออกจากราชการ ให้ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตั;งเป็นผูพ้ิจารณา
สาํหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ และระดบัชาํนาญการพิเศษ 
หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัชาํนาญงาน และระดบัอาวุโส และให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรือคณะกรรมการ 
ที� อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั;งเป็นผูพ้ิจารณาสําหรับการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเชี�ยวชาญ และระดบัทรงคุณวฒิุ หรือตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัทกัษะพิเศษ  
    ส่วนการบรรจุกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือ
ตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน ส่วนราชการนั;นจะตอ้งไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต้ามมาตรา ๕๓ 
หรือบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ตามมาตรา ๕๕ ในตาํแหน่งในสายงานที�จะบรรจุกลบัรอการบรรจุอยู ่ เวน้แต่ 
ผูที้�จะบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นผูที้�ออกจากราชการเพื�อไปดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือตาํแหน่งอื�นที� ก.พ. กาํหนด  หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั;งเป็นสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น หรือลาออกจากราชการเพื�อติดตามคู่สมรสที�ไปปฏิบติัหนา้ที�ราชการ
หรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของขา้ราชการ หรือเป็นผูที้�ออกจากราชการไป
เนื�องจากทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาํแหน่ง ในกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจาํเป็นเป็นพิเศษสมควรที�จะบรรจุผูส้มัครกลับเข้ารับราชการในตาํแหน่ง 
ที�มีบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
   ๓.๒  การให้ได้รับเงินเดือน 
           ให้ผูไ้ดรั้บการบรรจุกลบัไดรั้บเงินเดือนไม่สูงกว่าที�ไดรั้บอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
แต่ทั;งนี; ตอ้งไม่สูงกว่าเงินเดือนขั;นสูงของตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดบัที�บรรจุกลบั หากในระหว่างที�ผูน้ั;น 
ออกจากราชการไป ถ้ามีการปรับบญัชีเงินเดือนขั;นตํ�าขั;นสูง และคณะรัฐมนตรีได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการปรับเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนสามญัที�ไดรั้บอยูเ่ดิมเขา้สู่อตัราในบญัชีที�ไดรั้บการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด 
ก็ใหป้รับใหผู้น้ั;นไดรั้บเงินเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวดว้ย 
 

 



 

๖ 

 

  ๔.  กรณีอื
นนอกจากที
กําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี� ให้เสนอ ก.พ. พิจารณา

เป็นราย ๆ ไป 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป  ทั;งนี;  ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบดว้ยแลว้ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                      
 

    (นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร) 
        เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สาํนกัตรวจสอบและประเมินผลกาํลงัคน 
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗   
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 

                               สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๑ 
 
                  แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 
         
                             เขียนที�.......................................... 
                        วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
เรื�อง    ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน   ................................................. 
  ขา้พเจา้ ......................................เลขประจาํตวัประชาชน........................อยูบ่า้นเลขที�...........
ถนน......................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์....................e –mail …………...…..................
ขอกลบัเขา้รับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีรายละเอียด  ดงันี;  
  (๑) ข้า พ เ จ้า ไ ด้ไ ป รั บ ร า ช ก า ร ท ห า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ว ย ก า ร รั บ ร า ช ก า ร ท ห า ร  
สังกดั......................................................................ตั;งแต่วนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๒)   ขา้พเจา้ไดพ้น้จากราชการทหาร เมื�อวนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๓)   ก่อนไปรับราชการทหาร ข้าพเจ้าดาํรงตาํแหน่ง................................................... 
ตาํแหน่งประเภท......................ระดบั ..................................ส่วน/ศูนย.์..........................................................
กอง/สํานกั................................................................................. กรม .......................................................... 
จงัหวดั...........................กระทรวง.................................................................ไดรั้บเงินเดือน...................บาท 
  (๔)   ขา้พเจา้ขอกลบัเขา้รับราชการ ตั;งแต่วนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
  (๕)  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั�วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดย้ื�นหนงัสือรับรองประวติัในการรับราชการทหารของขา้พเจา้
มาดว้ยแลว้ 
             ขอเเสดงความนบัถือ 

 
       ..................................... 
        (...................................) 
 
หมายเหตุ      ๑. ผูข้อกลบัเขา้รับราชการกรณีนี;   จะตอ้งขอกลบัภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วนั  
       นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 
  ๒. กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
   หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
  ๓. การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 



 

๘ 

 
   แบบหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการทหาร 

 
                           เขียนที�............................................. 
                          วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
 

  ขา้พเจา้ ๑ .......................................................ตาํแหน่ง ..................................................... 

สังกดั..............................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ .....................................................ขอรับรองว่า 
ในระหวา่งที� .............................................................รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารนั;น 
ผูนี้; มีประวติัในการรับราชการทหาร ดงันี;  

            ๒ ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 
 
                     (ลงชื�อ)  .......................................... 
                               (........................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑.   ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งตั;งแต่ผูบ้งัคบักองพนัขึ;นไป 
  ๒.  การรับรองประวติัในการรับราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระทาํผดิวนิยัทหาร 
         อยา่งไรหรือไม่ และไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหวา่ง 
                  รับราชการทหาร อนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือไดชื้�อวา่เป็นผูป้ระพฤติชั�ว 
   อยา่งร้ายแรงหรือไม่  หากเคยกระทาํก็ใหแ้จง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดทุกครั; งดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

  แบบขอกลบัเขา้รับราชการกรณีผูไ้ดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ 

                           เขียนที�......................................... 
                              วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 

เรื�อง  ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน  ................................................. 

  ขา้พเจา้ ....................................เลขประจาํตวัประชาชน......................... อยูบ่า้นเลขที�  ๑........ 
ถนน.................................ตาํบล/แขวง...........................อาํเภอ/เขต.......................จงัหวดั...............................
รหัสไปรษณีย.์............. โทรศพัท์..................... e-mail...........................................ขอกลบัเขา้รับราชการ 
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี� แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดงันี;  
  (๑ )   ข้าพ เจ้าได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการเพื� อไปปฏิบัติงาน
๒...........................................ณ.....................................เป็นเวลา... .. ..ปี ... ... ... เดือน  และได้ออกจากราชการ 

ตามคาํสั�งที� ............... เมื�อวนัที� ..... เดือน ................พ.ศ. .... 
 (๒)   ก่อนไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ข้าพเจ้าดาํรงตาํแหน่ง ........................... 
ตาํแหน่งประเภท...................ระดบั ...................... ส่วน/ศูนย.์........................................................................ 
กอง/สํานกั................................................................. กรม ........................................................................... 
จงัหวดั..............................กระทรวง....................................................... ไดรั้บเงินเดือน...............บาท 

  (๓)   ขา้พเจา้ขอกลบัเขา้รับราชการ ตั;งแต่ ๓........................................................................... 

  (๔) ขา้พเจา้มีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดย้ื�นหนงัสือรับรองประวติัในการทาํงาน โดยมีหัวหนา้งาน 
ที�ไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นผูรั้บรองว่าในขณะที�ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ขา้พเจา้ไม่เคยมีความเสียหายใดๆ มาดว้ยแลว้       
                                     ขอเเสดงความนบัถือ 

       ..................................... 
                                         (...................................) 

หมายเหตุ    ๑. ภูมิลาํเนาที�ติดต่อไดใ้นประเทศไทย 
      ๒. ใหอ้า้งมติคณะรัฐมนตรีดว้ย   
      ๓. การขอกลบัเขา้รับราชการกรณีนี;   จะตอ้งยื�นคาํขอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 
   ก่อนวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใดๆ และขอกลบั 
   ไม่หลงัจากวนัถดัจากวนัสิ;นสุดกาํหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานดงักล่าว 
 ๔.  กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
          หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
 ๕.  การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๒ 



 

๑๐ 

 
   แบบหนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน 

 
                             เขียนที�......................................... 
                                 วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
 
  ขา้พเจา้ ..................................................ตาํแหน่ง....................................................... 
สังกดั.....................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ .................................................ซึ� งไดม้า
ปฏิบติังานตั;งแต่ .................................ถึง.............................เป็นระยะเวลา......................ขอรับรองว่า 
ในระหวา่งที� ........................................ปฏิบติังานในหน่วยงานนี;  มีประวติัการทาํงาน ดงันี;  
  ๑.  ผลการปฏิบติังาน  (ตั;งแต่ ............................ถึง..........................).......................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  ๒.  ความประพฤติ................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
           (ลงชื�อ)   ......................................... 
                                (........................................) 
 
 

หมายเหตุ ๑.  ผูใ้หค้าํรับรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือตาํแหน่ง 
    ที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กาํหนดใหบ้งัคบับญัชา 
    ขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที�กาํหนดไวใ้น 
    หนงัสือสาํนกังานก.พ. ที� นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวนัที� ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๒ แลว้แต่กรณี 
               ๒. การรับรองประวติัในการทาํงาน ใหมี้รายละเอียดวา่มีผลการปฏิบติังานที�สาํเร็จ 

   ในเรื�องใดบา้ง และไดพ้น้จากการปฏิบติังานโดยมิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหวา่ง 
   การปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง หรือ 
   เป็นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทาํก็ใหแ้จง้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดดว้ย  
 



 

๑๑ 

 
 

เขียนที�.......................................... 
                      วนัที� ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
เรื�อง  ขอกลบัเขา้รับราชการ 
เรียน  ................................................. 
  ขา้พเจา้ ...................................เลขประจาํตวัประชาชน...................... วุฒิ................................
อาย.ุ.........ปี สัญชาติ...........ศาสนา..........อยูบ่า้นเลขที� .........ถนน......................ตาํบล/แขวง......................... 
อาํเภอ/เขต.........................จังหวดั.........................รหัสไปรษณีย์............... โทรศัพท์................ 
e-mail …………….……ขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี�  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตาํแหน่ง..........................................กรม..........................................
กระทรวง................................................ โดยมีรายละเอียดดงันี;  
  (๑)   ขา้พเจา้มีคุณสมบติัทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
  (๒)   ข้าพเจ้าเริ� มเข้ารับราชการเมื�อวนัที� .. ......... .เดือน.... ......... ..พ.ศ. .. ..ในประเภท 
ขา้ราชการ.....................ตาํแหน่ง..................................ระดบั...................กอง/สํานกั.....................................
กรม..................................... กระทรวง......................................ก่อนออกจากราชการดาํรงตาํแหน่ง
..............................ตาํแหน่งประเภท...............ระดบั....................กอง/สํานกั............................................. 
กรม........................................จงัหวดั.................. กระทรวง..................................ไดรั้บเงินเดือน........... บาท 

ออกจากราชการเพราะ.........................................................................ตั;งแต่วนัที�........เดือน.............พ.ศ. .... ๑ 

  (๓)   ขา้พเจา้ไดย้ื�นเอกสารเพื�อประกอบการพิจารณา  คือ 
    ๓.๑  ประวติัการรับราชการที�ไดเ้คยทาํมาก่อนแลว้ทุกแห่ง โดยมีหนงัสือรับรองของ
ผูบ้งัคบับญัชาเดิม ซึ� งดาํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือตาํแหน่งที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ กาํหนดให้บงัคบับญัชาขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที�กาํหนดไวใ้น
หนังสือสํานักงานก.พ. ที�  นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงว ันที�  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี ว่ามีความประพฤติ 

อยา่งไร และออกจากราชการนั;นไปเพราะเหตุใด ๒
 

    ๓.๒  ประวติัการทาํงานระหว่างอยู่นอกราชการจนถึงวนัยื�นใบสมคัรกลับเข้า 
รับราชการทุกแห่ง โดยมีหนังสือรับรองของผู ้บังคับบัญชาว่ามีความประพฤติอย่างไร ผลของงาน 
ในหนา้ที�เป็นอยา่งไร  และออกจากงานนั;นไปเพราะเหตุใด 

      ขอเเสดงความนบัถือ 
 
                                     ..................................... 
                                      (..................................) 

                       แบบขอกลบัเขา้รับราชการ  
                       กรณีผูที้�ออกจากราชการไปที�มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  ๓ 



 

๑๒ 

 
หมายเหตุ    ๑. ถา้เคยรับราชการมาแลว้หลายแห่งใหแ้จง้ทุกแห่ง                                             
 ๒.  ถา้ผูอ้อกจากราชการไปแลว้สมคัรกลบัเขา้รับราชการในส่วนราชการเดิมไม่ตอ้งมี  
     หนงัสือรับรองของส่วนราชการเดิมนั;น       
 ๓.  กรณีมีเอกสารหลกัฐานในเรื�องใด ใหส่้งประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น  
     หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ  หลกัฐานการเปลี�ยนนามสกุล เป็นตน้ 
 ๔.  การพิจารณาบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

 


