ที นร 1004.1/ว 16

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื อง การคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 1 ลงวันที 12 มีนาคม 2536
สิ งทีส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีที 1(1) และ 1(2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณี ที 1(3)
3. แบบใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4. แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
ด้วยมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ในกรณี ทีมีเ หตุพิเ ศษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือ กเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ง โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบแข่งขันตามมาตรา 53
ก็ได้ ทั>งนี> ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ กํ า หนดเหตุ พิ เ ศษ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การให้
ส่ วนราชการคัด เลื อ กบุ คคลเพื อ บรรจุ เ ข้ารั บราชการและแต่ งตั>งให้ดาํ รงตํา แหน่ งได้โดยไม่ ต ้อ ง
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี>
1. กรณี เหตุพิเศษซึ งส่ วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้ มี ดงั นี>
(1) กรณี เป็ นผูไ้ ด้รับทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนรัฐบาลเพือศึกษาวิชาในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ทีสาํ เร็ จการศึกษาแล้ว
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(2) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึ>นเพือเข้ารับราชการในส่ วนราชการใดส่ วนราชการนั>นโดยเฉพาะ
(3) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. จะกําหนด
(4) กรณี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ซ ึ งไม่สามารถมารับการบรรจุได้เมือถึ งลําดับทีที
สอบได้ เพราะอยู่ระหว่า งรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมือบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ > นั สอบได้ถูกยกเลิ กไปแล้ว
(5) กรณี เ ป็ นผูส้ อบแข่ง ขันได้ซ ึ ง ถูก ยกเลิ ก การขึ> นบัญชี ผูส้ อบแข่งขัน ได้โ ดย
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิ หน้าทีราชการในตําแหน่ งที
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง
(6) กรณี อืนที ก.พ. อนุ มตั ิ
2. สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้
ดํารงตําแหน่ งนั>น ให้ดาํ เนิ นการ ดังนี>
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 1(2) ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 1
(2) กรณี ตามข้อ 1(3)ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดไว้ใน
สิ งทีส่งมาด้วย 2
(3) กรณี ตามข้อ 1(4) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณี น> ี ยืนใบสมัคร
ตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้วย 3 และหนังสื อ รับรองประวัติ การรับราชการทหารตาม
แบบที กาํ หนดไว้ในสิ ง ที ส่งมาด้ว ย 4 พร้ อ มด้ว ยสํา เนาหลัก ฐานการศึ กษาและสํา เนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้ > นั พ้นจากราชการ
ทหาร โดยไม่มีค วามเสี ย หาย และมารายงานตัวเพือ ขอรับการบรรจุ เ ข้า รับ ราชการภายในเวลา
180 วันนับ แต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งที
ผูน้ > ันเคยสอบแข่งขันได้ทีมีว่างอยู่ได้
(4) กรณี ตามข้อ 1(5) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ตามกรณี น> ี ยนื หนังสื อ
แสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วันนับแต่กาํ หนด
เวลาทีทางราชการจะบรรจุ และแต่งตั>ง
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เมือผูม้ ีอาํ นาจสัง บรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผนู้ > นั เข้ารับ
ราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสัง บรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่งทีผนู้ > นั ได้มารายงานตัวเพือขอรับ
การบรรจุไว้แล้ว ทีมีวา่ งอยูไ่ ด้
3. การใดทีได้ดาํ เนิ นการโดยถูกต้องตามมติ ก.พ. ตามหนังสื อทีอา้ งถึ งเสร็ จไปแล้ว
ก่ อ นวัน มี ห นัง สื อ ฉบับ นี> ให้ เ ป็ นอัน ใช้ไ ด้ และกรณี ที ได้ด ํา เนิ น การไปแล้ว แต่ ย งั ไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการตามหนังสื อดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ กรณี ทีส่วนราชการได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกและ
ขึ> น บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กแล้ว ก็ ย งั สามารถนํา บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัดเลื อ กดัง กล่ า วมาใช้เ พื อ
ดําเนิ นการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาทีประกาศไว้ แต่ไม่
สามารถดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสื อทีอา้ งถึงอีก
กรณี ทีมีการดําเนิ นการคัดเลื อกเพือ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ งใดตาม
หนังสื อทีอา้ งถึงไปแล้วก่ อนวันทีหนังสื อฉบับนี> ใช้บงั คับ หากจะต้องดําเนิ นการบรรจุแต่งตั>งหลัง
วันทีหนังสื อนี>ใช้บงั คับและ ก.พ. จัดตําแหน่งนั>นให้เป็ นตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็
ให้ถือว่าเป็ นบัญชีผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับนั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตําแหน่งดังกล่าวต่อไปได้
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั>งนี> ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
โทร 0 2547 1941-48
โทรสาร 0 2547 1954

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยืนใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั1งคณะกรรมการคัดเลือกขึ1นคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี1
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี1
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
-------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั!งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ! นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตั!งกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี!
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั!งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น
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(10) การประกาศขึ!นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตั!ง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตํา แหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตั!ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตั!ง ผู น้ ! ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตั!ง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทั!งนี! ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
-------------------------
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เลขทีสมัคร............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว

เรี ยน .........(หัวหน้าส่ วนราชการผูด้ าํ เนินการคัดเลือก).....................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
สัญชาติ ........................เกิดวันที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อายุ ............ปี ............เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ออกให้ ณ อําเภอ ..........................................................
จังหวัด……………………………….. วันที .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............. เป็ นผู ้
 ได้รับทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนรัฐบาล และสําเร็ จการศึกษาวุฒิ .............................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ9น เพือเข้ารับราชการใน
ส่ วนราชการนั9นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ ......................................................... ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วันที .............. เดือน .............................พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกบรรจุได้ คือวุฒิ ...........................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
ของกรม/สํานักงาน ........................................................ ลงวันที .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลําดับทีทีจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนืองจากอยูใ่ นระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และขณะนี9บญั ชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ง ............................................. ของกรม/สํานักงาน .....................................................................
และขอแจ้งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณา ดังนี9
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานทีเกิด จังหวัด............................................ภูมิลาํ เนา ...........................................ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที ..............หมู่ที .............
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด .......................รหัสไปรษณี ย ์ ......... e – mail address ................................. โทรศัพท์ ....................โทรศัพท์มือถือ .............
อาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง………………………………………………….
 ข้าราชการประเภทอืน ตําแหน่ง ................................................................................  กําลังศึกษาต่อ
 อืน ๆ ...............................................................................................................................................................................
สถานทีทาํ งาน กรม/บริ ษทั .....................................................................กอง/ฝ่ าย .............................................................................
e – mail address ..................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

ชือสามี/ภรรยา ......................................................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ .............................................
ชือบิดา ................................................................................................. สัญชาติ .........................อาชีพ .............................................
ชือมารดา ............................................................................................. สัญชาติ ......................... อาชีพ ............................................
2. ประวัตกิ ารศึกษา (กรอกทุกวุฒิทีได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรี ยนเฉพาะวุฒิทีใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อมใบสมัคร)
วุฒิทีได้ รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

3. ประวัตกิ ารทํางาน/การฝึ กงาน
สถานทีทํางาน/ฝึ กงาน ตําแหน่ ง/ลักษณะงาน

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ...........ถึง............

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ..........ถึง........

เหตุผลทีออก

4. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้งไว้ในใบสมัครนี9ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................
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แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร
-----------------------------------------เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั.น
ผูน้ . ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี.
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)..............................................................................
(............................................................................)

หมายเหตุ 1* ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตั.งแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึ.นไป
2* การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหารอย่างไรหรื อไม่ และ
ได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรั บราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ ง
โดยละเอียดทุกครั.งด้วย

