
 

 

ประกาศกรมกําลังพลทหารบก 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ 

                    เป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
----------------------------------- 

 กรมกําลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน        
(ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑ อัตรา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 
 ๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริการ  จํานวน ๕ อัตรา  (ตําแหน่ง พนักงานบริการ ๒ อัตรา, พนักงาน
ธุรการ ๒ อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)  
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
    ๑.๑.๑ ตําแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 
(อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท)  
   ๑.๑.๒ ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน          
(อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท) 
  ๑.๒ กลุ่มงานเทคนคิ  จํานวน ๖ อัตรา   (ตําแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล      
๔ อัตรา, พนักงานเขียนโปรแกรม ๑ อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา)  (อัตราค่าตอบแทน    
รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)   
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
   ๑.๒.๑ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชา
คอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่
ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน 
   ๑.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม   Microsoft  Office  ได้   
เป็นอย่างดี 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
  ๒.๒ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครวันแรก) 
  ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองประจําการในปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

          ( สําเนา )  
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  ๒.๔ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ     
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาล 
หรืออยู่ในระหว่างดําเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใส   
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๓. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ ๒ แล้ว  ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น  
 ๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร 
(นําฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด) 
  ๔.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย 
  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
  ๔.๓ สําเนาใบสูติบัตร  
  ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา 
  ๔.๕ ใบสําคัญความเห็นแพทย์  (แบบ ทบ. ๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ 
หรือ สถานพยาบาลของรัฐ  (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๖ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพื่อรอการปลดหรือใบรับรอง      
การฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด        
คร้ังสุดท้าย กรณีเคยเป็นทหารเกณฑ์, บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้ สด.๙ และผ่านการเกณฑ์แล้ว
ใช้ สด.๔๓ พร้อมทั้งถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด 
  ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน)  ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
  ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชือ่สกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา 
ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี) 
   ๔.๙ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น  
 ๕. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือก 
  ๕.๑ กลุ่มงานบริการ 
   ๕.๑.๑ สอบภาควิชาการ   ๖๐   คะแนน 
    ๕.๑.๑.๑ ความรู้ทั่วไป (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ความรู้รอบตัว, 
ปฏิภาณไหวพริบ และเชาว์ปัญญา)     ๔๐  คะแนน    
     ๕.๑.๑.๒ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  ๒๐  คะแนน 
 
 
 



- ๓ - 
 
   ๕.๑.๒  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ๒๐  คะแนน (ดันพื้น, ลุกนั่ง และว่ิง ๒ กิโลเมตร)  
(สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรก ให้เตรียมชุดกีฬามาเพื่อทดสอบในรอบที่ ๒ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ) 
   ๕.๑.๓ สอบสัมภาษณ์   ๒๐  คะแนน 
  ๕.๒ กลุ่มงานเทคนิค 
   ๕.๒.๑ สอบภาควิชาการ  ๖๐  คะแนน 
    ๕.๒.๑.๑ ความรู้ทั่วไป (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ความรู้รอบตัว, 
ปฏิภาณไหวพริบ และเชาว์ปัญญา)  ๔๐  คะแนน 
     ๕.๒.๑.๒ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  ๒๐  คะแนน 
   ๕.๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ   ๒๐  คะแนน  
    - ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  ๒๐  คะแนน     
   ๕.๒.๓ สอบสัมภาษณ์   ๒๐  คะแนน 
 ๖. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  - รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ 
(๐๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา)  ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ 
ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๗. กําหนดวันสอบคัดเลือก 
  ๗.๑ รอบแรก วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ 
ชั้นใต้ดินในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (หรือหอประชุม
กิตติขจร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก) โดยคัดเลือก  
ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสดุจํานวน ๓ เท่าของแตล่ะกลุ่มงาน รวมจํานวน ๓๓ คน (กลุ่มงานบริการ ๑๕ คนแรก 
และกลุ่มงานเทคนิค ๑๘ คนแรก)  ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐% เพื่อเข้าไปสอบในรอบที่ ๒ 
       - เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา  ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตวัต่อคณะกรรมการ 
       - เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา  ผู้สมัครสอบคัดเลือกทําการสอบภาควิชาการ และ
ประกาศผลการสอบคัดเลอืกในวันเดียวกันทางเว็บไซต์ dop.rta.mi.th  ของ กรมกําลังพลทหารบก  
  ๗.๒ รอบที่ ๒  สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กรมกําลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดินในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร  
        - เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา ผู้สอบคัดเลอืกผ่านรอบแรก รายงานตัวตอ่
คณะกรรมการ ฯ 
        - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคนิค) 
และทดสอบสรรรถภาพร่างกาย (กลุ่มงานบริการ) 
   - เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา สอบสัมภาษณ์ 
 ๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา ทางเว็บไซต์  
dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก และสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมกําลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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  ๙. ข้อแนะนําเพิ่มเติม  
     - กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการสอบโปรดอย่าได้หลงเชื่อ                  
คําแอบอ้างใด ๆ สําหรับผู้สมัครที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อหน่วยรับบรรจุ เม่ือตรวจสอบพบในภายหลังถือว่า
ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ในภายหลัง ดังนั้น ทางราชการ
จะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กอง
ธุรการ กรมกําลังพลทหารบก  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในเวลาราชการ) 
 

 
        ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๖      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                             (ลงชื่อ)    พลโท   สรรชัย   อจลานนท์ 
                                         ( สรรชัย   อจลานนท์ ) 
                                       เจ้ากรมกําลังพลทหารบก  
กองธุรการ ฯ         
โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๐๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

        สําเนาถูกต้อง 
           พ.อ.   เฉลิมพล  ปรีชา 
                        ( เฉลมิพล  ปรีชา ) 
                       หก.กพ.ทบ. 
                          ๑๖  ส.ค.๕๙ 
     



(ตัวอย่างหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ กรณีเรียน รด.) 
            
 
 
 
ที่ ............./...................  
      

หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะฉบับน้ีแสดงว่า 

                    
      

 ……………………………………............................................................................................................. 
ได้สําเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีที่ ..........................ประจําปีการศึกษา......................................................................   
จากสถานศึกษา........................................................................................................................................................   
                                          ตามหลกัสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด     
                                    ตามกฎหมายว่าด้วย  การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

ระหว่างรับราชการฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................   
                      ให้ไว้   ณ   วันที่              เดือน             พ.ศ. 
 

                                                               พล.ท.  .................................................................... 
                                                                           (...........................................................) 
                                                                         ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
หมายเหตุ  ผู้ที่ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ 
              หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง หรือกรมการรกัษาดินแดน (เดิม) ตามตัวอย่าง 
              นศท.ในส่วนกลาง (กทม.และปรมิณฑล) ติดต่อสอบถามได้ที่ 
  - กองเตรียมพล  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
  - กองกําลังพล ศูนย์การกําลังสํารอง  โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔  
 นศท.ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์ฝกึ นศท. หรือ และหน่วยฝึก นศท. ทั่วประเทศ) ติดต่อสอบถามได้ที่ 
  - กองเตรียมพล  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีเคยเป็นทหารเกณฑ์) 

            
 
 
 
ที่ ............./...................   ที่อยู่....................................................             

.......................................................... 
   .......................................................... 
                          ........................................................... 
                         
 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า   พลทหาร ...............................................................................
สังกัด................................................................................ตามรายงายประจําในระหว่างเป็นทหารกองประจําการ  
ดังต่อไปน้ี.- 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติ                            ……………………………….……………………. 
๒. เป็นผู้มีความรู้                                     ………………………………………………………     
๓. เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย                         ……………………………………………………….  
๔. เป็นผู้เคยทําหน้าที่                               ……………………………………………………….  
๕. เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญาหรือจําขัง            …………………………………………………….…  
๖. เป็นผู้ไม่เคยมหีน้ีสินแต่ประการใด              ………………………………………………………. 
๗. เป็นผู้มีสุขภาพ                                    ………………………………………………………. 
๘. เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง           ………………………………………………………. 
เห็นควรเป็นผู้สมัครเข้ารับราชการ , เป็นลูกจ้างช่ัวคราว และเป็นพนักงานราชการต่อไป 

 
 
                                   ให้ไว้   ณ   วันที่              เดือน             พ.ศ. 
 

                                                                       .................................................................... 
                                                                           (...........................................................) 
                                                       ตําแหน่งผูบั้งคับหน่วย ................................................ 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................. 
         (.........................................) 
ตําแหน่ง............................................. 

 
รูปถาย 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


