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การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

1. หลักกฎหมาย 
“มาตรา 45 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 50 
มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67”  
 

2. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
     2.1 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560   
 2.3 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   
 2.4 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่  
7 เมษายน 2560 
     2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561  
 2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
ในบัญชีอ่ืนต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  

2.8 มต ิก.ค.ศ.อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. ค าช้ีแจงประกอบหน้าค าสั่ง 
การกรอกรายละเอียดในหน้าค าสั่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.1 หมายเลข  ให้ระบหุน่วยงานที่ออกค าสั่ง 
3.2 หมายเลข  ให้ระบลุ าดับที่/ปีที่ออกค าสั่ง 
3.3 หมายเลข  ให้ระบชุื่อค าสั่ง 
3.4 หมายเลข  ให้ระบุกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
3.5 หมายเลข  ให้ระบชุื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ครั้งที่ประชุม และวันที่มีมติอนุมัติ 

ให้บรรจุและแต่งตั้ง 
3.6 หมายเลข  ให้ระบจุ านวนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 
3.7 หมายเลข  ให้ระบวุัน เดือน ปี ที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งลงนามในค าสั่ง 
3.8 หมายเลข  ให้ระบลุายมือชื่อของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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4. ค าช้ีแจงประกอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 
การกรอกบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งในแต่ละช่องรายการ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1 หมายเลข  “ที”่ ให้ระบุล าดับที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
4.2 หมายเลข  “ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน” ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุล 

วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
4.3 หมายเลข  “วุฒ/ิวิชาเอก/สถาบันการศึกษา” ให้ระบุชื่อคุณวุฒิและวงเล็บสาขาวิชาเอก 

สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ และจ านวนปีที่ศึกษาตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
4.4 หมายเลข  “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานอ่ืนฯ” ให้ระบุเลขท่ีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพหรือหลักฐานอื่น ฯ และวันที่ออกและวันทีห่มดอายุ 
4.5 หมายเลข  “สอบแข่งขันได้” ให้ระบุต าแหน่ง ล าดับที ่กลุ่มวิชา/วิชาเอกท่ีสอบแข่งขันได้

ประกาศผลการสอบของหน่วยงานที่จัดสอบ 
4.6 หมายเลข  “ต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง” ให้ระบุต าแหน่ง/หน่วยงานการศึกษา ต าแหน่งเลขที ่

ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง เงินเดือน (อันดับและอัตราเงินเดือน) ที่บรรจุและแต่งตั้ง (กรณีอาศัยเบิกให้ระบุด้วย) 
4.7 หมายเลข  “ตั้งแต่วันที่” ให้ระบวุัน เดือน ปี ทีม่ีผลให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
4.8 หมายเลข  “หมายเหตุ” ให้ระบุกรณีอ่ืนๆ ที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะราย เช่น กรณีบรรจุข้ามล าดับที่

ให้ระบุเหตุผลการข้ามล าดับที่ รับรองวุฒิต่างประเทศ ขอใช้บัญชี เป็นต้น 
   
5. ข้อสังเกต  

5.1  กรณีบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จ และวันที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ 

5.2 กรณีบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สั่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติที่สถานีต ารวจ 

5.3 กรณีที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการอ่ืน เพ่ือมาใช้เป็น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ขอใช้บัญชี ให้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการขอใช้บัญชีให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี 
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คส. 1/1 

ตัวอย่างค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได ้ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 ค าสั่ง…………………… 
           ที่ …….. /….…… 

  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม * ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำต ิที ่19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ประกำศ ณ วันที่  
7 เมษำยน 2560 เรื่อง ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่  
25 ตุลาคม 2561  โดยอนุมัติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง........................ ในการประชุมครั้งที่…./…….. 
เมื่อวันที่…............… ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี   จ านวน ............. ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
    สั่ง ณ วันที่ …………….…………… พ.ศ. ............. 
 
 
                 (ลงชื่อ) …………………………………………… 
           (…………………………………….) 
      (ต าแหน่ง) ……………………………………….. 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
  * ให้ระบุเฉพาะค าสั่งที่ออกโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ชื่อ-ชื่อสกุล  ใบอนุญาต

วนั เดือน ปีเกิด ประกอบวชิาชีพ ประกาศรายชื่อ ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่
เลขประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นฯ ผู้สอบแข่งขันได้ หน่วยงานการศึกษา เลขที่ จ่ายตรง อันดับ อัตรา 

1 นายxxxx  xxxxxx กศ.บ. เลขที.่....................... ครูผู้ช่วย 5 ภาษาไทย กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ครูผู้ช่วย xxxx xxxxxxx ครูผู้ช่วย 15,050 16
1 กุมภาพันธ ์2525 (ภาษาไทย) ออกให้ ณ วนัที.่...... ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง.............. สถานศึกษา.............. พฤษภาคม
xxxxxxxxxxxxx มหาวทิยาลัย...... ใช้ได้จนถึงวนัที่......... ................................. อ าเภอ...................... 2562

หลักสูตร 4 ปี ลงวนัที่...................... จังหวดั.....................
สังกัด.......................

2 นายxxxx  xxxxxx ค.บ. เลขที.่..................... ครูผู้ช่วย 9 ภาษาไทย กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ครูผู้ช่วย xxxx xxxxxxx ครูผู้ช่วย 15,800 16
1 เมษายน 2525 (ภาษาไทย) ออกให้ ณ วนัที.่...... ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง.............. สถานศึกษา.............. พฤษภาคม
xxxxxxxxxxxxx มหาวทิยาลัย...... ใช้ได้จนถึงวนัที่......... .................................... อ าเภอ...................... 2562

หลักสูตร 5 ปี ลงวนัที่...................... จังหวดั.....................
สังกัด.......................

ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย

แนบท้ายค าส่ัง.................ที่.................../....................  ส่ัง ณ วนัที.่................................................

ที่
สอบแข่งขันได้

หมายเหตุเงินเดือน
ต าแหน่งทีบ่รรจุและแต่งต้ัง

ต้ังแต่
วนัที่

วฒิุ/วชิาเอก/
สถาบันการศึกษา

(อาศัยเบิกอันดับ
คศ. 2 อัตรา 28,780 บาท)

ต าแหน่ง
ล าดับ

ที่
กลุ่มวชิา


