ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มำรำยงำนตัว
1. กำหนดกำรในวันรำยงำนตัว
เริ่มเวลำ 08.30
- เข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้ตามตาแหน่งและลาดับที่สอบได้
- เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ตรวจสอบบุคคลและบัตรประชาชน และให้เซ็นชื่อรายงานตัว
- ชี้แจงหลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่จะบรรจุพร้อมกับแจงรายละเอียดอัตราว่าง และการกรอกเอกสาร
- เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง
- แจ้งหน่วยงานที่เลือกจะไปบรรจุกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และรับเอกสารการรายงานตัว เอกสารอื่นๆ
- กรอกรายละเอียดในเอกสารรายงานตัว เอกสารอื่นๆ (เสร็จแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว)
- จัดทาประวัติข้าราชการ รับหนังสือส่งตัว และรับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือ
ของบุคคลที่เข้ารับราชการใหม่
2. หลักเกณฑ์กำรเลือกหน่วยงำนที่มีตำแหน่งว่ำง
- เลือกแล้ว ไม่ให้เปลี่ยน
- เลือกแล้ว นาไปแลกกันระหว่างผู้มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
- เลือกแล้ว จะเปลี่ยนไปเลือกตาแหน่งว่างอื่นที่ยังเหลือไม่ได้
3. กำรบรรจุ
- นาหนังสือส่งตัวที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการที่หน่วยงาน
ที่เลือกจะไปบรรจุ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
- ต้องไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการให้ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือรายงานตัว
- วันเริ่มปฏิบั ติงาน (7 พฤษภาคม 2561) ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ ณ หน่วยงานที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้เลือกไว้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
โดยนาเอกสารที่ได้รับในวันรายงานตัวไปด้วย เพื่อจะได้ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่เลือกต่อไป
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คำแนะนำข้อมูลเอกสำรที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบกำรกรอกทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7)
เตรียมข้อมูล
1. ข้อมูลประวัติการศึกษา
- ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก และเกียรตินิยม (ถ้ามี) ตลอดจน อาเภอ/เขต และจังหวัด
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทุกระดับชั้นที่จบการศึกษา
- ข้อมูลวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ
- วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ถึง วัน เดือน พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ไม่ใช่ปีการศึกษา)
2. ข้อมูลของบิดามารดาและคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน บิดา มารดา คู่สมรส จานวน 2 ชุด
- สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาหรับผู้รับบาเหน็จตกทอด (ญาติ-พี่น้อง) พร้อมสาเนาทะเบียนสมรสและ
ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. ข้อมูลชื่อสถานีตารวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. ....... หรือ สภ. ... เป็นต้น
เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติ
เตรียมเอกสำร
1. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ที่ท่านได้รับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ฉบับจริง)
3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลังจากประกาศผลการสอบแข่งขันแล้ว
ให้ถ่ายสาเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างน้อย 2 ชุด (ถ่ายสาเนาให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่
ขณะที่ขอรับหนังสือรายงานตัวหน่วยงานที่เลือกบรรจุ 1 ชุด และอีก 1 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่กรอก
ทะเบียนประวัติข้าราชการ
4. กรณีจดทะเบียนสมรส หลังจากประกาศผลการสอบแข่งขันแล้ว
ให้ถ่ายสาเนาเอกสารใบทะเบียนสมรส บัตรประจาตัวประชาชน (ตนเอง) และทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด
(ถ่ายสาเนาให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่ขอรับหนังสือรายงานตัว
หน่วยงานที่เลือกบรรจุ 1 ชุด และอีก 1 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่กรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ
5. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 2.๕ X 3 ซ.ม. จานวน 2 รูป
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เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ผู้มีสิทธิ
ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) อย่างละ 1 ฉบับ
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
(2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
(4) รูปถ่ำยขนำด 2.๕ X 3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
บุคคลในครอบครัว
ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) อย่างละ 1 ฉบับ
1. บิดา
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ
(2) สำเนำใบสำคัญกำรสมรสของบิดำ หรือ สำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ (ในกรณีที่มีกำรหย่ำร้ำงกับ
มำรดำของผู้มีสิทธิ) หรือสำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรว่ำผู้มีสิทธิเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบิดำ (แบบ คร.11) หรือสำเนำคำสั่งศำล หรือสำเนำคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดว่ำผู้มีสิทธิ
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบิดำ (ถ้ำมี)
(4) สำเนำใบมรณะบัตร
2. มารดา
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ
(2) สำเนำสูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิ
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของมำรดำ (ถ้ำมี)
(4) สำเนำใบสำคัญกำรสมรสของมำรดำ หรือ สำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ (ในกรณีที่มีกำรหย่ำร้ำงกับ
บิดำของผู้มีสิทธิ)
(5) สำเนำใบมรณะบัตร
3. คู่สมรส
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส
(2) สำเนำใบสำคัญกำรสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ
(ในกรณีที่มีกำรหย่ำร้ำงกับผู้มีสิทธิ)
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล ของคู่สมรส (ถ้ำมี)
(4) สำเนำใบมรณะบัตร

-24. บุตร
๔.1 กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร
(2) สำเนำสูติบัตรของบุตร
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ำมี)
(4) สำเนำคำสั่งศำล หรือสำเนำคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดว่ำบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคล
ไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ
หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ)
(5) สำเนำกำรรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
4.2 กรณีผู้มีสิทธิเป็นชำย
(1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร
(2) สำเนำสูติบัตรของบุตร
(3) สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ำมี)
(4) สำเนำใบสำคัญกำรสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรว่ำเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ หรือสำเนำคำสั่งศำลหรือสำเนำคำพิพำกษำว่ำบุตรเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ หรือสำเนำใบมรณะบัตร
(5) สำเนำกำรรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
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