
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ข้าราชการ (ผู้รายงานตัว) 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด า (ชุดสุภาพ) จ านวน 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
4 ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ 
5. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ 
6. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย 
 6.1 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พร้อมเอกสารรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
ที่จะบรรจุ  
 
บิดา 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบส าคักการสมรส หรือ ส าเนาใบส าคักการหย่า (กรณีบิดามารดาอย่าร้าง) หรือ ส าเนาการจด 
ทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตร (แบบ คร.11) โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (กรณีบิดามารดาไม่ได้จด 
ทะเบียน) หรือ ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบิดา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหนังสือส าคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาเสียชีวิต) จ านวน 1 ฉบับ 
 
มารดา 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบส าคักการสมรส หรือ ส าเนาใบส าคักการหย่า (กรณีบิดามารดาอย่าร้าง) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหนังสือส าคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีมารดาเสียชีวิต) จ านวน 1 ฉบับ 
 
คู่สมรส 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบส าคักการสมรส หรือ ส าเนาใบส าคักการหย่า (กรณีอย่าร้าง) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาหนังสือส าคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) จ านวน 1 ฉบับ 
 
บุตร 
1. ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาหนังสือส าคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 
หมายเหตุ : ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้รายงานตัวรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วยทุกแผ่น 

 
 



 
 

แบบข้อมูลบุคคลและปจัจัย 
(เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง 

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 และ 
ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555) 

********************* 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ ........................................................................................                                                     
ต าแหน่ง...................................................... ....สังกัด........................................................ ...................................
ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่.................เดือน...............พ.ศ. ........................................................................................   

     ไม่มีปัจจัย ตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การก าหนดปัจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ 

     มีปัจจัย เป็นไปตามเง่ือนไขประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การก าหนด
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ จ านวน..............ปัจจัย จึงเสนอมาเพ่ือการพิจารณา  ดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ี 1 ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนี้ 
1.1 ภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนสอบ    
       TOEFL.............คะแนน หรือ IELTS….......คะแนน หรอื CU-TEP............. คะแนน 

พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนน  จ านวน..............ฉบบั 
1.2 ภาษาจีนกลาง มีผลคะแนนสอบหรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรม ดังนี้

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

พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนนหรือประกาศนียบัตร จ านวน..............ฉบับ 
1.3 ภาษาญี่ปุ่น มีผลคะแนนสอบหรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรม ดังนี้

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

พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนนหรือประกาศนียบัตร จ านวน..............ฉบับ 

2. ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง   คือ ผู้บรรจุต้องมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่บรรจุ โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน ค ารับรองของ
ผู้บังคับบัญชา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) โดยมี
ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 
 2.1 ประสบการณ์การท างาน ด้าน ........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ป.ี.............เดือน.................วัน  
 

2.2 ประสบการณ์... 
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 2.2 ประสบการณ์การท างาน ด้าน ........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ป.ี.............เดือน.................วัน  

 2.3 ประสบการณ์การท างาน ด้าน ........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ป.ี.............เดือน.................วัน  

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานมาจ านวน...............ฉบับ  และ ส าเนาสัญญาจ้างหรือ
ค าสั่งจัดจ้าง หรือค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการหรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน........................ฉบับ  

3. ปัจจัยที่ 3 ล าดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขัน ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา หรือหาก 
ผู้บรรจุเข้ารับราชการโดยการน าบัญชีคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สอบบรรจุเข้ารับราชการอยู่ในล าดับที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของบัญชีหลักที่ขึ้นไว้ และได้รับผลคะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้ขอหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่ได้สอบขึ้นบัญชีไว้ เพ่ือมาประกอบการพิจารณา 

4. ปัจจัยที่ 4  สามารถเลือกใช้ปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

  4.1 กรณีเป็นการบรรจุในต าแหน่งที่ไม่ได้เป็นต าแหน่งในสายงานที่ ก.พ. ก าหนด ตามเอกสาร 
แนบท้าย 2 (ก) –(ข) ของหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 
ให้ใช้ปัจจัยเรื่อง การมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิมีวุฒิการศึกษามากกว่า 1 วุฒิ  
(มีคุณวุฒิเพ่ิมเติมจากวุฒิที่บรรจุ และเป็นวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)  

 วุฒิบรรจุ  คือ ............................................................................................................................ .................... 
 วุฒิเพิ่มเติม คือ 1.1 ....................................................................................................... ............................... 
                    1.2...................................................... ................................................................................. 

     พร้อมนี้ได้แนบใบแสดงคุณวุฒิการศึกษามาจ านวน...............ฉบับ 

  4.2 กรณีเป็นการบรรจุในต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งในสายงานที่ ก.พ. ก าหนด ให้ใช้ปัจจัย            
เรื่อง การบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ. ก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย 2 (ก) – (ข) ของหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด                      
ที ่นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่  21 มีนาคม 2555 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง       

   

        ลงชื่อ.............................................................. ผู้ให้ข้อมูล  
       (.........................................................) 
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