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การกรอกประวัติส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรเรียกรำยงำนตัวในต ำแหน่งและล ำดับที่ดังกล่ำว เข้ำไปกรอกประวัติส่วนตัวในระบบ
ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) โดยให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 1. เข้ำกลุ่ม Line OpenChats : รายงานตัว อส._2565(9)                                                                  
  2. เข้ำที่โน้ตกลุ่ม คลิ๊กลิงค์หัวข้อ “แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับกำรคัดเลือก กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว”  
 3. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวตำมตำรำงที่ปรำกฏให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการกรอกข้อมูล
ประวัติส่วนตัวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 

หมายเหตุ :  
 1. ผู้ที่ได้รับเรียกให้มำรำยงำนตัวจะต้องมีบัญชี Gmail จึงจะสำมำรถกรอกข้อมูลใน sheet ตำมที่
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ก ำหนดได้ 
 2. หำกมีข้อสงสัยในกำรกรอกประวัติส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)  
สำมำรถสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จบ ำนำญ (คุณผ่องใส  มณีบู่  
โทรศัพท์ 0 2561 0777 หรือ 0 2579 6666 ต่อ 1139) 

--------------------------------- 
 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

1. รูปถ่ำยหนำ้ตรงชุดปกติขำว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว   จ ำนวน 3 รูป 
2. ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ     จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
 ส ำหรับวุฒิที่บรรจุ หรือวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ำมี)   
3. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)     จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
 ส ำหรับวุฒิที่บรรจุ หรือวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ำมี)   
4. ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมที่กฎหมำยก ำหนด จ ำนวน 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน       จ ำนวน 2 ฉบับ 
6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขที่บ้ำน ที่อยู่ และชื่อ-สกุล ของผู้ได้รับกำรบรรจุ    จ ำนวน 2 ฉบับ 
7. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (บิดำ, มำรดำ, คู่สมรส และบุตร)   จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
8. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (บิดำ, มำรดำ, คู่สมรส และบุตร)    จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
9. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)       จ ำนวน 1 ฉบับ 
10. ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำ มำรดำ      จ ำนวน 1 ฉบับ 
11. ส ำเนำทะเบียนกำรหย่ำของบิดำ มำรดำ (กรณีท่ีบิดำ มำรดำ หย่ำร้ำง)  จ ำนวน 1 ฉบับ 
12. ส ำเนำใบมรณบัตร (กรณีที่บิดำ มำรดำ เสียชีวิต)    จ ำนวน 1 ฉบับ 
13. ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ กรณีที่หลักฐำนและเอกสำรไม่ตรงกัน   จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
      เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) 
14. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรส ำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน   จ ำนวน 1 ฉบับ 
      (บัญชีประเภทออมทรัพย์ทุกธนำคำร) 
15. ส ำเนำเอกสำรทำงทหำร (เฉพำะผู้ได้รับกำรบรรจุเพศชำย)   จ ำนวน 1 ฉบับ 
      เช่น หนังสือส ำคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส ำคัญ (แบบ สด.9)  
 ส ำหรับทหำรกองเกิน และทหำรกองหนุนประเภทที่ 2 หรือใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน 
 เข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.43) เป็นต้น 
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16. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  
      พ.ศ. 2553  คือ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
 - โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำร   
 ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

*** ลงลายมือชื่อ และรับรองส าเนาถูกต้อง ในส าเนาทุกฉบับ  *** 

-------------------------------------------- 

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการก าหนดให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) 

1. ส ำเนำปริญญำบัตรเพ่ิมเติมจำกวุฒิที่ใช้สมัครสอบเป็นวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และสนับสนุน      
    กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง 
2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) เพ่ิมเติมจำกวุฒิที่ใช้สมัครสอบ เป็นวุฒิที่เทียบได้ 
    ในระดับเดียวกัน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง 
3. หนังสือรับรองประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกีย่วข้องกับต ำแหน่งที่ 
    บรรจุและแต่งตั้ง ๓ ปี ขึ้นไป ในหน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งลักษณะงำนเดิมต้องตรงกับลักษณะงำนที่บรรจุ 
    แต่งตั้ง และมีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
     - หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ ลงนำมโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือเทียบเท่ำข้ึนไปเท่ำนั้น 
 และมีตรำประทับของหน่วยงำน 
     - หน่วยงำนเอกชน ต้องเป็นหน่วยงำนที่มีกำรจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ลงนำมโดยผู้จัดกำร/  
       ผู้อ ำนวยกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือเทียบเท่ำข้ึนไปเท่ำนั้น และมีตรำประทับของหน่วยงำน 
4. หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ                                         
    - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ หรือส าเร็จการศึกษาในประเทศ และมีคะแนนสอบ TOEFL   
      หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป   

-------------------------------------------- 
การเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

1.  ข้อมูลประวัติส่วนตัว  :   
  ข้อมูลเลขประจ ำตัวประชำชน  วัน เดือน ปีเกิด  ที่อยู่ปัจจุบัน  หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ  อีเมล์  
ประวัติกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  เป็นต้น 

2.  ข้อมูลประวัติการศึกษา  :   
  ข้อมูลวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด เช่น ชื่อโรงเรียน วิทยำลัย  
มหำวิทยำลัย  หลักสูตร  สำขำวิชำเอก  เกียรตินิยม (ถ้ำมี)  เดือน พ.ศ. ที่เริ่มศึกษำ  ถึงเดือน พ.ศ. ที่จบกำรศึกษำ  
(เช่น พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548  เป็นต้น) 

3.  ข้อมูลบิดา มารดา คู่สมรส (ถ้ามี) บุตร (ถ้ามี) :   
  ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด นำมสกุลเดิมของมำรดำ ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ อำชีพ และ
ต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นต้น 
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4.  ข้อมูลส าหรับการจัดท าหนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ :   
  ข้อมูลชื่อสถำนีต ำรวจ หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ ที่ผู้ได้รับกำรบรรจุสำมำรถไปพิมพ์ลำยนิ้วมือหรือ
ตรวจสอบประวัติ ซึ่งสำมำรถไปด ำเนินกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือและตรวจสอบประวัติได้ที่สถำนีต ำรวจที่ผู้ได้รับกำรบรรจุ
ได้มีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน หรือสถำนีต ำรวจอ่ืนใดก็ได้ที่สำมำรถด ำเนินกำรรับพิมพ์ลำยนิ้วมือและตรวจสอบ 
ประวัติได้  เช่น สถำนีต ำรวจนครบำล.....  สถำนีต ำรวจภูธร.....  ศูนย์พิสูจน์หลักฐำนภำค..... เป็นต้น 

-------------------------------------------- 

การแต่งกายในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

 สุภาพสตรี  :   - สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว ไม่มีลวดลำย  สอดชำยเสื้อไว้ในกระโปรง  
   - สวมกระโปรงสีด ำ/สีกรมท่ำ ไม่มีลวดลำย 
   - สวมรองเท้ำหุ้มส้นหรือรัดส้น 
   (กรณีผู้นับถือศำสนำอิสลำมให้ใช้ผ้ำคลุมฮิญำบดีสีสุภำพ ไม่มีลวดลำย)   
 สุภาพบุรุษ  :   - สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว ไม่มีลวดลำย สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง  
   - สวมกำงเกงขำยำวสีด ำ/สีกรมท่ำ  ไม่มีลวดลำย 
   - สวมรองเท้ำหุ้มส้น  
ห้าม  :  สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กำงเกงหรือกระโปรงผ้ำยีนส์หรือผ้ำลูกฟูก กำงเกงขำสั้นเหนือเข่ำ  
 รองเท้ำแตะชนิดยำงหรือฟองน้ ำ)   

-------------------------------------------- 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) 

  ให้ผู้มำรำยงำนตัวปฏิบัติตำมมำตรกำร ดังนี้ 
1. ผู้มารำยงำนตัวทุกรำยต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเบื้องต้นก่อนเข้ำห้องรำยงำนตัว 

ณ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยจะตั้งอยู่บริเวณประตูทำงเข้ำอำคำรสถำนที่รำยงำนตัว ดังนั้น จึงขอ
ควำมร่วมมือให้ผู้รำยงำนตัวมำถึงก่อนเวลำ อย่ำงน้อย 30 นำที เพื่อด ำเนินกำรตรวจคัดกรอง  

2. ก ำหนดให้ผู้มำรำยงำนตัวทุกรำยสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำที่น ำมำเอง ตลอด
ช่วงเวลำที่อยู่ในบริเวณกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช โดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม และปฏิบัติตัว
ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 อย่ำงเคร่งครัด 

3. เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสเชื้อระหว่ำงกำรเดินทำงเพ่ือมำรำยงำนตัว หำกมีควำมจ ำเป็น 
ต้องใช้บริกำรรถสำธำรณะ ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดกำรเดินทำง และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคท่ีทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

4. ให้ผู้มำรำยงำนตัว แสดงเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทำงมำยังสถำนที่รำยงำนตัว  โดยวิธี RT-PCR 
หรือกำรใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำกสถำนพยำบำลหรือหน่วยบริกำรที่เข้ำรับกำรตรวจ หรือกรณี
ที่ผู้เข้ำสอบใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ำยแสดงผลกำรตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
เขียนวันที่และเวลำที่ตรวจ พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออก ส่งเข้ำ Line OpenChats : 
รายงานตัว อส._2565(9) 

5. หำกผู้มำรำยงำนตัวได้ตรวจพบว่ำตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนวันเวลำที่รำยงำนตัว 
ภำยในวันที่ 12 กันยำยน 2565 ให้ผู้รายงานตัวรีบแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือพิจารณากระบวนการรับรายงานตัวต่อไป  
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 โดยให้ติดต่อโดยตรงที่นำงสำวศศิขัณฑ์  เสือข ำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
ฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักบริหำรงำนกลำง หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2579 8607 
และ 0 2561 0777 หรือ 0 2579 6666 ต่อ 1155 หรือในกลุ่ม Line OpenChats : รายงานตัว อส._2565(9) 

6. หำกผู้รำยงำนตัวอำศัยอยู่ในที่พักร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่ร่วมกับผู้มีความเสี่ยงสูง 
ผู้เข้าสอบต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการคัดกรองให้ทราบก่อนเข้าสถานที่รายงานตัว 

7. เพ่ือเป็นกำรลดควำมแออัดและกำรลดกำรรวมตัวของกลุ่มคน ขอควำมร่วมมือผู้ติดตำม
ของผู้มำรำยงำนตัวงดเข้ำมำในบริเวณอำคำรสถำนที่รำยงำนตัว 

  ----------------------------------- 



หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน  
(เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคณุวุฒิที่ ก.พ.รับรองตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด 

ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2555 และที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2555) 

    ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)          
    ต าแหน่ง                                    
 สถานที่ท างาน        โทรศัพท์   
 ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)        
 มีประสบการณ์ในการท างานต าแหน่ง         
 สังกัด              
 ตั้งแต่วันที่  เดือน  พ.ศ.  ถึงวันที่    เดือน  พ.ศ.       
 รวมเป็นเวลา      ป ี เดือน  วัน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(น าผลการประเมินการปฏิบตัิงานของหน่วยงานท่ีพิจารณาส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละปีที่ผ่านมาแล้ว) 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน     
ที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ.......... 
ตั้งแต่วันท่ี.............. 
ถึงวันท่ี................... 

  
 
 
 

 ระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดีมาก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......... 
ตั้งแต่วันท่ี.............. 
ถึงวันท่ี................... 

   ระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดีมาก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......... 
ตั้งแต่วันท่ี.............. 
ถึงวันท่ี................... 

 
 
 
  

  ระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดีมาก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

ปี พ.ศ.......... 
ตั้งแต่วันท่ี.............. 
ถึงวันท่ี................... 

 
 
 
  

  ระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%)  
 ระดับดีมาก (๘๐-๘๙%)  
 ระดับดี (๗๐-๗๙%)  
 ระดับพอใช้ (๖๐-๖๙%)  
 ระดับปรับปรุง (๐-๕๙%)    

 
      ลงชื่อ     (ผู้ลงนามรับรอง) 

 (     ) 
          ต าแหน่ง       

      วัน  เดือน   พ.ศ.   
 

หมายเหตุ : 
      -  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงนามโดยผู้อ านวยการส านกั/กอง หรือเทียบเท่าข้ึนไปเท่านั้น 
  -  ภาคเอกชน ต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลงนามโดยผู้อ านวยการ/ผูจ้ัดการ/ 
        หุ้นส่วนผู้จัดการหรือเทยีบเท่าขึน้ไปเท่าน้ัน 
 -  ต้องมีตราประทับของหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองประสบการณก์ารท างาน 
 -  ให้แนบส าเนาสญัญาจ้าง หรือเอกสารการจ้าง ของหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน 


