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รายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว
1. การแตงกายในวันรับรายงานตัว
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีดำ ผูกเนคไทสีดำ รองเทาหุมสนสีดำแบบผูกเชื อก
สวมถุงเทาสีดำ
- สุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กระโปรงแบบสุภาพสีดำ รองเทาหุมสนสีดำ (กรณีผูนับถือศาสนา
อิสลาม ใหใชผาคลุมฮิญาบสีสภุ าพ ไมมีลวดลาย) สำหรับสตรีมคี รรภอนุญาตใหสวมชุดคลุมทองแบบสุภาพได
2. การเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว
2.1 ใหผูเขารับการรายงานตัวจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อใหเจาหนาที่รับรายงานตัว
ตรวจสอบกอนลงชื่อรับรายงานตัว
2.2 สำเนาเอกสารทุกฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกตอง” พรอมระบุลำดับที่สอบได กำกับไวมุม
บนดานขวา ทุกหนาของสำเนาเอกสาร เพื่อรวบรวมยื่นใหกับเจาหนาที่ อยางละ 1 ฉบับ ดังนี้
2.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน/สำเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสำคัญการ
สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อสกุลในเอกสารไมตรงกัน)
2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ สำนักงาน ก.พ.
2.2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลวแตกรณี และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) โดยตองสำเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษาจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ (10 มิถุนายน 2564)
2.2.4 สำหรับผูที่รับราชการในสังกัดตางๆ ใหนำสำเนาหนังสืออนุมัติลาออกจากราชการมายื่นในวัน
รายงานตั ว ด ว ย (โดยให มี ผ ลตั ้ ง แต วั น ที ่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2565 เป น ต น ไป) ยกเว น ข า ราชการในสั ง กั ด
กรมการปกครอง ไมตองขอลาออกจากราชการ
ในกรณีไมส ามารถยื่นหนังสื อการขอลาออกไดทั น หรือ อยู ระหวา งขั ้น ตอนการพิจ ารณา
ใหนำสำเนาหนังสือแสดงความประสงคขอลาออกจากตนสังกัด ยื่นแทนเปนการชั่วคราว
2.2.5 สำเนาคำสั่งแตงตั้งยศ กรณีผูที่รบั ราชการทหาร หรือตำรวจ
2.2.6 หนังสือขอใหพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ (แบบ 2) โดยมีลายมือชื่อเจาหนาที่ตำรวจ
ลงลายมือชื่อรับรองวาไดไปพิมพลายนิ้วมือและขอตรวจสอบประวัติจริง
2.2.7 รู ป ถ ายสวมเครื ่ องแบบข าราชการปกติ ขาว หน าตรงไม สวมหมวก ติ ดเครื ่ องหมายสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน แลวแตกรณี ขนาด 1 นิ้ว 2
รูป และขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถายไวไมเกิน 6 เดือน)
2.2.8 เอกสารอื่นๆ (ถามี)
3. เอกสารประกอบการพิจารณาปจจัย (เงินเพิ่ม) ในการบรรจุและแตงตั้ง อยางละ 1 ฉบับ ดังนี้
3.1 สำหรับผูท ี่มีว ุฒิการศึกษาเพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใชบรรจุ และเปนคุ ณวุฒิที่ เทียบไดในระดับเดียวกั น
ใหยื่ นสำเนาใบประกาศนี ยบัตรหรือสำเนาปริญ ญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
3.2 สำหรับผูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับตำแหนงที่บรรจุ ใหนำหนังสือรับรองฉบับจริง
ซึ่งแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหนงที่เกี่ยวของกับตำแหนงที่บรรจุ พรอมคำรับรองของผูบังคับบัญชา
จากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) โดยระบุระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ปขึ้นไป
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3.3 สำหรับผูที่มีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ ดังนี้
3.3.1 ภาษาอังกฤษ ตองมีคะแนน TOEFL หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได ดังนี้
- ประเภทวิชาการ วุฒปิ ริญญาตรี ตองมีคะแนน TOEFL ไมนอยกวา 520
- ประเภททั่วไป วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ตองมีคะแนน TOEFL ไมนอยกวา 480
3.3.2 ภาษาจีนกลาง ตองเปนผูผานการทดสอบ (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) ระบบใหม ดังนี้
- ประเภทวิชาการ วุฒปิ ริญญาตรี ตองเปนผูผานการทดสอบระดับ 3 หรือสูงกวา
- ประเภททั่วไป วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ตองเปนผูผานการทดสอบระดับ 2 หรือสูงกวา
3.3.3 ภาษาญี่ปุน ตองเปนผูผานการทดสอบความรูทางดานภาษาญี่ ปุ น (Japanese Language
Proficiency Test : JLPT) ดังนี้
- ประเภทวิชาการ วุฒปิ ริญญาตรี ระดับ N4 หรือสูงกวา
- ประเภททั่วไป วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ระดับ N5 หรือสูงกวา
เอกสารประกอบการพิจารณาปจจัย (เงินเดือน) ใหสงมอบกับเจาหนาที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
บรรจุเขารับราชการ (ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565) หากลวงเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือวาเปนการสละสิทธิ์ที่จะ
ขอรับการพิจารณาปจจัย (เงินเดือน) ตอไป
หมายเหตุ :
- ใหปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
เช น สวมหน า กากอนามั ย ตลอดเวลา ตรวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ ร  า งกายก อ นเข า สถานที ่ ร ั บ รายงานตั ว
ใชเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ ลดการพบปะพูดคุยใกลชิดกัน หลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
- หากผูสอบแขงขันได มีความประสงค จะสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้ งเข ารั บราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ใหกรอกแบบฟอรมบันทึกขอสละสิทธิ์ฯ แลวสงเอกสารทางโทรสาร เบอร 02-222-7421 ตอ 207
กรกฎาคม 2562
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