ที่ คค ๐๖๐๐๓/๒

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
เรียน ตามรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลําดับที่ ๑ – ๕ ตามรายชื่อแนบท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. แบบฟอร์มปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามที่ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมทางหลวง นั้น
บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง จะบรรจุท่านเข้ารับราชการในตําแหน่งดังกล่าว
จึงขอให้ท่านไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมสงวนศรี วรรธนะภูติ ชั้น ๑ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. อนึ่ง หากท่าน
ไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งที่สอบได้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนานันท์ จุละจาริตต์)
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. ๐ ๒๒๐๖ ๓๗๘๙ ต่อ ๒๕๑๒๕–๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๕๖

บัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เรียกบรรจุ ครั้งที่ 1 จํานวน 5 อัตรา ลําดับที่ 1 - 5
รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2564
วันบรรจุ (ปฏิบัติงาน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวสําราญ

หลวงละ

2

นางสาวภัทรภร

วังศรีคุณ

3

นางสาวนันทิกานต์

ผาละนัด

4

นางสาวสรัณภัสร์

ยงพิศาลภพ

5

นางสาวกมลชนก

รัตนเสน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมทางหลวง
ครั้งที่ 1 จํานวน 5 อัตรา เรียกลําดับที่ 1 - 5
ขอแจ้งให้ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ทราบดังนี้
1. ให้ผู้มารายงานตัวดําเนินการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลประวัติตนเองผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ https://seis.ocsc.go.th ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันรายงานตัวตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
(ยกเว้นผู้มารายงานตัวปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ)
1.1 การลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลประวัติตนเอง ผู้มารายงานตัวจะต้องได้รับ email จากกรมทางหลวงก่อน
จึงจะดําเนินการต่อไปได้
1.2 กรอก หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ email กด Login
1.3 กรอก รหัสผ่าน (โดยระบบจะส่งรหัสผ่านไปที่ email หลังจากกด Login)
2. ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสงวนศรี วรรธนะภูติ ชั้น 1
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
ถือว่าสละสิทธิในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
2.1 เวลา 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
2.2 เวลา 10.00 – 12.00 น. ชี้แจงให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร และนโยบายของกรมทางหลวง
2.3 เวลา 13.00 – 16.30 น. จัดทําประวัติบุคคลในแบบฟอร์ม ก.พ.7
2.4 ตําแหน่งว่างที่เรียกบรรจุในครั้งนี้ จํานวน 5 อัตรา สังกัดกองการเงินและบัญชี
3. ให้ผู้มารายงานตัวนําหลักฐานเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว โดยให้แยกออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 หลักฐานเอกสารของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามเอกสารแนบ 1
ชุดที่ 2 หลักฐานเอกสารของฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ ตามเอกสารแนบ 2
4. หลักฐานเอกสารการมีปัจจัยเพื่อประกอบการขอเพิ่มเงินแรกบรรจุของตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของกรมทางหลวง โดยให้ยื่นหลักฐานเอกสารได้ที่หน่วยงานที่ไปบรรจุในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
5. ชี้แจงเรื่องที่ควรทราบและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องที่ผู้มารายงานตัว
ต้องการทราบเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้ารับราชการ เริ่มเวลา 09.30 น.
6. วิธีการเลือกเลขที่ตําแหน่งบรรจุจะให้เลือกตามลําดับที่ที่สอบได้ โดยเลือกแล้วไม่ให้เปลี่ยน
7. ผู้ได้รับการเรียกตัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (ไปปฏิบัติงาน) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
8. ผู้ได้รับการเรียกตัวท่านใดที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ประสงค์จะรับการบรรจุ
ที่กรมทางหลวง ขอแจ้งให้ทราบว่ากรมทางหลวงไม่ประสงค์รับโอน ซึ่งได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วแต่ต้น
ในประกาศรับสมัครสอบฯ ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะบรรจุจะต้องดําเนินการลาออกจากส่วนราชการเดิมให้แล้วเสร็จ
ก่อนการบรรจุ โดยให้นําสําเนาคําสั่งลาออกจากส่วนราชการเดิมไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
*** หากท่านใดมีข้อสงสัย เช่น การลาออกจากส่วนราชการเดิม หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ
หรือการรายงานตัว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุเข้ารับราชการของท่านเอง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2206 3789 ต่อ 25125–7
หมายเหตุ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบได้ในลําดับที่ 1 - 5 ทราบแล้ว หากไม่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม

รายละเอียดที่แจ้งให้ทราบตามข้อมูลข้างต้นนี้

เอกสารแนบ 1

ลําดับที่สอบได้...........
ใบส่งหลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามาในวันที่รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตําแหน่ง.............................................................
(กรณีข้าราชการบรรจุใหม่)

ชุดที่ 1 สําหรับส่วนของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามายื่น (กรุณา  โดยเรียงตามลําดับที่กําหนด
1. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
จํานวน 1 ฉบับ







หมายเหตุ สําเนาหลักฐานและเอกสารทุกฉบับให้เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ ให้ชัดเจน
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
วันที่……………./…………………./…………….
ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว ปรากฏว่า
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่......................................................................
ลงชื่อ................................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................................)
วันที่……………./…………………./…………….

เอกสารแนบ 2

ลําดับที่สอบได้...........
ใบส่งหลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามาในวันที่รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตําแหน่ง.............................................................
(กรณีข้าราชการบรรจุใหม่)

ชุดที่ 2

สําหรับส่วนของฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่

มีดังต่อไปนี้
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามายื่น (กรุณา  โดยเรียงตามลําดับที่กําหนด








1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตนเอง /คู่สมรส/บิดา มารดา /บุตร
3. สําเนาทะเบียนบ้านตนเอง/ คู่สมรส/บิดา มารดา /บุตร
4. สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหย่าตนเอง/ บิดา มารดา
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. สําเนาสูติบัตรบุตร
7. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต)

จํานวน 2 รูป
อย่างละ 1 ฉบับ
อย่างละ 1 ฉบับ
อย่างละ 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ สําเนาหลักฐานและเอกสารทุกฉบับให้เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ ให้ชัดเจน
ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
วันที่……………./…………………./…………….
ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว ปรากฏว่า
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่......................................................................
ลงชื่อ................................................................... ผู้ตรวจสอบ
(....................................................................)
วันที่……………./…………………./…………….

