( สําเนา )

ประกาศกรมกําลังพลทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเปนพนักงานราชการ
กรมกําลังพลทหารบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
----------------------------------กรมกําลังพลทหารบก มีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน
(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานราชการ กรมกําลังพลทหารบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
จํานวน ๖ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ กลุมงานบริการ จํานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๑ พนักงานบริการ ๑ อัตรา (ชาย/หญิง) (อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ
๑๐,๔๓๐ บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
๑.๑.๒ พนั กงานการเงิ นและบั ญ ชี ๑ อั ตรา (ชาย/หญิ ง) (อั ตราค าตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิ ค (ปวท.) หรือประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวขอ งกับ ลัก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต) จากสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ หรือ
ที่ทางราชการรับรอง
๑.๒ กลุมงานเทคนิค จํานวน ๔ อัตรา (อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง)
๑.๒.๑ พนักงานรวบรวมและเตรียมขอมูล ๒ อัตรา (ชาย ๑, ชาย/หญิง ๑)
๑.๒.๒ พนักงานเขียนโปรแกรม ๒ อัตรา (ชาย ๑, ชาย/หญิง ๑)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(มีวิชาคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต) จากสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทาง
ราชการรับรอง
- มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เปนผูมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๒.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (นับถึงวันสมัครวันแรก)
๒.๓ ไมเปนบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งตองเขารับการตรวจเลือก
ทหารกองประจําการ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๔ มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ ไมขัดตอการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๕ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยตองโทษทางคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาล
หรืออยูในระหวางดําเนินคดี ไมติดยาเสพติดใหโทษ หรือไมเปนโรคติดตอรายแรง และเปนผูที่เลื่อมใส
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๖ ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ, พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, หรือพนักงาน, หรือลูกจางของสวนราชการทองถิน่
๒.๗ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสัง่ ใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๒.๘ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๙ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ผูส มัครทีม่ ีคุณวุฒิสูงกวาที่กาํ หนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานราชการได
จะเรียกรองใชสิทธิเกินกวาคุณวุฒิที่กําหนดมิได
๓. สําหรับผูทขี่ าดคุณสมบัติในขอ ๒.๖ อนุโลมใหสมัครได แตหากผานการสอบคัดเลือกแลว
จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนทําสัญญาจาง
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
(นําฉบับตัวจริงมาแสดงดวย และถายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด)
๔.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๔.๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา, มารดา (ในกรณีบิดา, มารดา เสียชีวิตให
นําใบมรณบัตรฉบับจริงมาแสดงดวย พรอมทั้งถายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๔.๔ ใบสําคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ. ๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ
หรือ สถานพยาบาลของรัฐ (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก)
๔.๕ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพื่อรอการปลดหรือใบรับรอง
การฝกวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
ครั้งสุดทาย กรณีเคยเปนทหารกองประจําการแลว, บุคคลพลเรือนที่อายุยังไมครบเกณฑใช (สด.๙) และ
บุคคลพลเรือนที่ผานการเกณฑแลวใช (สด.๔๓) พรอมทั้งถายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด
๔.๖ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา (ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป

-๓๔.๗ หลักฐานอืน่ ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ตัว ชือ่ สกุล (ถามี)
๔.๘ รับสมัครเฉพาะผูมหี ลักฐานครบถวนในวันรับสมัครเทานัน้
๕. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือก
๕.๑ กลุมงานบริการ
สอบรอบแรก ภาควิชาการ ๘๐ คะแนน
๕.๑.๑ ความรูทวั่ ไป (คณิตศาสตร, ภาษาไทย, สังคม, ความรูรอบตัว, ปฏิภาณไหวพริบ
และเชาวปญญา) ๔๐ คะแนน
๕.๑.๒ ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตรไทย ๒๐ คะแนน
๕.๑.๓ คอมพิวเตอรเบือ้ งตน ๒๐ คะแนน
สอบรอบที่ ๒ สอบสัมภาษณ ๒๐ คะแนน
๕.๒ กลุมงานเทคนิค
สอบรอบแรก ภาควิชาการ ๖๐ คะแนน
๕.๒.๑ ความรูทั่วไป (คณิตศาสตร, ภาษาไทย, สังคม, ความรูร อบตัว, ปฏิภาณไหวพริบ
และเชาวปญญา) ๔๐ คะแนน
๕.๒.๒ คอมพิวเตอรเบือ้ งตน ๒๐ คะแนน
สอบรอบที่ ๒
๕.๒.๓ สอบภาคปฏิบตั ิ พิมพคอมพิวเตอร ๒๐ คะแนน
๕.๒.๔ สอบสัมภาษณ ๒๐ คะแนน
๖. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- รับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
(๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ณ บริเวณหนาหองอเนกประสงค กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๗. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๗.๑ สอบรอบแรก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม กรมกําลังพลทหารบก
อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(หรือหอประชุมกิตติขจร และสถานที่ตาง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผูสมัครสอบเปน
จํานวนมาก) โดยคัดเลือกผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดจํานวน ๓ เทาของแตละกลุมงาน รวมจํานวน ๑๘ คน
(กลุมงานบริการ ๖ คนแรก และกลุมงานเทคนิค ๑๒ คนแรก) โดยตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๕๐
เพื่อเขาไปสอบในรอบที่ ๒ ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการ
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
- เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดําเนินการสอบภาควิชาการ
- ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กรอบแรก ในวั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๖๑
ทางเว็บไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก
๗.๒ สอบรอบที่ ๒ สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

-๔- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา ผูสอบคัดเลือกผานรอบแรก ทั้งกลุมงานบริการ
และกลุมงานเทคนิค รายงานตัวตอคณะกรรมการฯ
- เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๔๕ นาฬิกา กลุมงานเทคนิค สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา สอบสัมภาษณ ทั้งกลุมงานบริการและ
กลุมงานเทคนิค
๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ทางเว็ บไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกํ าลั งพลทหารบก และสอบถามรายละเอี ยดได ที่ กองธุ รการ
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
๙. ขอแนะนําเพิ่มเติม
- กรณี มี บุ ค คลแอบอ า งที่ จ ะให ก ารช ว ยเหลื อ ในการสอบโปรดอย า ได ห ลงเชื่ อ
คําแอบอางใด ๆ สําหรับผูสมัครที่ไมแจงความเปนจริงตอหนวยรับบรรจุ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังถือวา
ผู สมั ค รแจ งข อ มู ลอั น เป น เท็ จ อั น อาจก อให เกิ ด ความเสี ย หายต อทางราชการในภายหลั ง ดั งนั้ น
ทางราชการจะสงวนสิ ทธิ ในการพิ จารณาไม รับ บรรจุ ภ ายหลั งได หากมี ข อสงสั ยกรุ ณ าสอบถามได
โดยตรงที่ กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศ ณ วันที่

กองธุรการฯ
โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗
ตรวจถูกตอง
พ.อ. วีระยุทธ เชื้อสุจริต
( วีระยุทธ เชื้อสุจริต )
หก.กพ.ทบ.
๙ พ.ย. ๖๑

๙

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( ลงชือ่ ) พลโท อยุทธ ศรีวิเศษ
( อยุทธ ศรีวเิ ศษ )
เจากรมกําลังพลทหารบก

(ตัวอยางหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ กรณีเรียน รด.)

ที่ ............./...................

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน

หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงวา
…………………………………….............................................................................................................
ไดสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ..........................ประจําปการศึกษา......................................................................
จากสถานศึกษา........................................................................................................................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหาร
ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ.......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
พล.ท. ....................................................................
(...........................................................)
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
หมายเหตุ ผูที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน เทานั้น
นศท.ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถามไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔
- กองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔
นศท.ในสวนภูมิภาค (ศูนยฝก นศท. หรือ และหนวยฝก นศท. ทั่วประเทศ) ติดตอไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔

(ตัวอยางหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีเคยเปนทหารกองประจําการ)

ที่ ............./...................

ที่อยู....................................................

..........................................................
..........................................................
...........................................................

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา พลทหาร ...............................................................................
สังกัด................................................................................ตามรายงายประจําในระหวางเปนทหารกองประจําการ
ดังตอไปนี้.๑. เปนผูมีความประพฤติ
……………………………….…………………….
๒. เปนผูมีความรู
………………………………………………………
๓. เปนผูอ ยูในระเบียบวินัย
……………………………………………………….
๔. เปนผูเคยทําหนาที่
……………………………………………………….
๕. เปนผูไมเคยตองคดีอาญาหรือจําขัง
…………………………………………………….…
๖. เปนผูไมเคยมีหนี้สินแตประการใด
……………………………………………………….
๗. เปนผูมีสุขภาพ
……………………………………………………….
๘. เคยปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
……………………………………………………….
เห็นควรเปนผูสมัครเขารับราชการ , เปนลูกจางชั่วคราวและเปนพนักงานราชการตอไป
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

....................................................................
(...........................................................)
ตําแหนงผูบังคับหนวย ................................................

รู ปถ่าย
(ลงชื่อ).............................................
(.........................................)
ตําแหนง.............................................

