เอกสารหมายเลข ๒
รายละเอียดการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการ
ในตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(แนบทายประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
...........................................................
๑. การรายงานตัว
๑.๑ วันรายงานตัว
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.00 น.
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น ๑ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๑.๒ วันบรรจุเขารับราชการ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๓ ตําแหนงและลําดับที่ผูสอบแขงขันไดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกรายงานตัว
๑) ตําแหนง เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ดานปฏิบัติการพิเศษ) ลําดับที่ ๑ – ๑๗
๒) ตําแหน ง เจ าหนาที่คดี พิเ ศษปฏิ บัติการ (ดานกิจการต างประเทศและคดี อาชญากรรม
ระหวางประเทศ) ลําดับที่ ๑ – 5
๓) ตําแหนง เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ดานคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน)
ลําดับที่ ๑ – 5
๔) ตําแหนง เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ดานคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) ลําดับที่ ๑ – 5
๕) ตําแหนง เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ลําดับที่ ๑ - 20
๑.๔ หลักฐานหรือเอกสารที่ตองนํามาประกอบการรายงานตัว มีดังนี้
๑) รูปถายสวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หนาตรง ไมสวมหมวก ติดเครื่องหมายสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
จํานวน ๓ รูป และขนาด ๒ x ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป พรอมเขียนชื่อ - นามสกุลดานหลังรูปถาย
๒) บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งยังไมหมดอายุ ที่มีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ปรากฏชัดเจน พรอมสําเนา จํานวน 4 ฉบับ
๓) ปริญญาบัตร ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔) ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕) ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๖) หนังสือรับรองการสอบผาน ภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
๗) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํานวน ๒ ฉบับ
๘) หลักฐานอื่น ๆ ฉบับจริง (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ เชน หลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ใบสําคัญการหยา เปนตน
๙) หลักฐานการผานการคัดเลือกเขารับราชการทหาร (สด.๙) สําหรับผูสอบแขงขันชาย ฉบับจริง
(ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๑๐) สํ าเนาเอกสารการลาออกจากต นสั งกั ด จํ านวน ๒ ฉบั บ (กรณี ผู สอบแข งขั นได เป น
ขาราชการ โดยใหลาออกจากตนสังกัดกอนวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการ)

๑.๕ การแตงกาย
ใหแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
ทรงสุภาพ สวมรองเทาหุมส น สุภาพบุ รุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว ในกางเกง งดการสวมเสื้ อยื ด
และกางเกงยีนส สวมรองเทาหุมสน
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาปจจัย (เงินเดือน) ในการบรรจุและแตงตั้ง
๒.๑ สําหรับผูสอบแขงขันไดที่มีความรูความสามารถทางดานภาษาตางประเทศหรือภาษาทองถิ่น
๑) ภาษาอังกฤษ ขอใหนําผลคะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นที่เทียบได ตั้งแต ๕๐๐ คะแนน
ขึ้นไป ซึ่งมีอายุไมเกิน ๒ ป นับจากวันสอบ มาแสดง พรอมสําเนาจํานวน ๑ ฉบับ
๒) ภาษาท อ งถิ่ น ที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านในท อ งที่ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษจะพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อทดสอบความรูความสามารถของผูสอบแขงขันไดตามความเหมาะสมตอไป
๒.๒ สําหรับผู ที่มีป ระสบการณการปฏิบั ติงานที่เ กี่ยวของกับตํ าแหนงที่บรรจุเ ปนเวลา ๑ ป ขึ้นไป
ขอให นําเอกสารแสดงประวั ติการทํางาน พรอมคํารับรองของผูบังคับบั ญชา (ประสบการณจากหนว ยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ) ฉบับจริง มามอบใหเจาหนาที่ในวันที่รายงานตัวดวย
๒.๓ สําหรับผูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับที่ใชในการสมัครในระดับเดียวกัน มากกวา ๑ วุฒิ ในสาขาวิชา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่บรรจุ ขอใหนําใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองที่สภาสถานศึกษา
อนุมัติ ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน ๑ ฉบับ ไปแสดงในวันรายงานตัวดวย
..............................................................

ที่ ……………..

สวนราชการเจาของหนังสือ (พรอมที่อยู)

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา....................................................................................................
ตําแหนง........................................................................สังกัด.....................................................................................
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานในดาน................(ใหระบุงานที่ปฏิบัติจริงมาพอสังเขป)........................
โดยเริ่มปฏิบัติงานตัง้ แตวันที่.....................เดือน.................................................พ.ศ. ...............................................
จนถึงวันที่ ............................. เดือน............................................. พ.ศ..............................................

ใหไว ณ วันที่ .......................เดือน...............................พ.ศ.......................

ลงนาม................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง...........................................................

โทรศัพท.....(หนวยงานที่ออกหนังสือ)......

