
 

 

 

ประกาศกรมก าลังพลทหารบก 
 เรื่อง   รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนนุ สอบคัดเลือกเป็นพนกังานราชการ 

                      กรมก าลงัพลทหารบก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

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

 กรมก าลั งพลทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน            
(ชาย/หญิง) เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ กรมก าลังพลทหารบก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑ อัตรา      
มีรายละเอียดดังนี้.- 
 ๑. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ  ละ ๑๐,๔๓๐ บาท
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)           
   ๒. คุณสมบตัิของผู้สมัครสอบคัดเลือก  
   ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือชั้นมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย (ม.๖) 
    ๒.๒ เป็นผู้มีสญัชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
    ๒.๓ อายไุมต่่ ากวา่ ๑๘ ปบีรบิูรณ ์และไมเ่กนิ ๓๐ ปบีรบิูรณ ์(นบัถงึวนัรับสมคัรวนัแรก) 
    ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองประจ าการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ๒.๕ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาล 
หรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใส   
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
    ๒.๗  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลกูจ้างของส่วนราชการ, พนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรฐั, รัฐวิสาหกิจ, หรือพนักงาน, หรือลกูจ้างของสว่นราชการท้องถิน่ 
  ๒.๘ ไมเ่ปน็ผู้ที่อยู่ในระหวา่งถูกสัง่ให้พักราชการ หรือถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้กอ่น 
  ๒.๙ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๑๑ ผูส้มัครที่มคีุณวุฒิสงูกว่าที่ก าหนด หากสอบคดัเลือกบรรจเุปน็พนักงานราชการได้ 
จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคณุวุฒิที่ก าหนดมิได้ 
 ๓. ส าหรับผู้ท่ีขาดคุณสมบัติในข้อ ๒.๗ อนุโลมใหส้มัครได ้แตห่ากผ่านการสอบคดัเลือกแล้ว 
จะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนท าสัญญาจ้าง 
 
 
 

              ( ส าเนา )   
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 ๔. หลักฐานประกอบการสมคัร ผูส้มคัรสอบคดัเลือกจะต้องน าหลกัฐานมาแสดงในวนัสมคัร 
(น าฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด) 
  ๔.๑ ใบประกาศนียบตัร หรือ ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการศกึษา ฉบับภาษาไทย 
    ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
    ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา (ในกรณบีิดา, มารดา เสียชวีิตให้
น าใบมรณบตัรฉบับจริงมาแสดงด้วย พรอ้มทั้งถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด) 
    ๔.๔ ใบส าคัญความเหน็แพทย ์(แบบ ทบ. ๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจ าการ 
หรือ สถานพยาบาลของรฐั (ไม่เกนิ ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก) 
    ๔.๕ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพ่ือรอการปลดหรือใบรับรอง      
การฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด        
ครั้งสุดท้าย กรณีเคยเป็นทหารกองประจ าการแล้ว, บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ใช้ (สด.๙) และ
บุคคลพลเรือนที่ผ่านการเกณฑ์แล้วใช้ (สด.๔๓) พร้อมทั้งถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 
    ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๖ เดือนนับถึงวนัรบัสมัครวนัแรก) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
    ๔.๗ หลกัฐานอืน่ ๆ เช่น หลกัฐานการเปลี่ยนชือ่ตัว ชือ่สกลุ (ถา้มี) 
     ๔.๘ รบัสมัครเฉพาะผู้มหีลักฐานครบถว้นในวนัรบัสมัครเทา่นัน้  
   ๕. วิชาที่ท าการสอบคัดเลอืก 
       สอบรอบแรก  ภาควิชาการ ๘๐ คะแนน 
  ๕.๑ ความรู้ทัว่ไป (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม, ความรูร้อบตวั, ปฏิภาณไหวพรบิ และ 
เชาวป์ัญญา) ๔๐ คะแนน 
  ๕.๒ ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์ไทย ๒๐ คะแนน 
     ๕.๓ คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้ ๒๐ คะแนน 
  สอบรอบที่ ๒  สอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน     
  ๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     - รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ        
(๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมก าลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน       
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
   ๗. ก าหนดวนัสอบคัดเลือก 
       ๗.๑ สอบรอบแรก วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กรมก าลังพลทหารบก 
อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร      
(หรือหอประชุมกิตติขจร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผู้สมัครสอบเป็น
จ านวนมาก) โดยคัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจ านวน ๕ เท่า (๕ คนแรกที่สอบได้คะแนนสูงสุด)     
เพ่ือเข้าไปสอบในรอบที่ ๒  
          - เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผู้สมคัรสอบคดัเลอืกรายงานตวัตอ่คณะกรรมการ 
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          - เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ด าเนินการสอบภาควิชาการ  
   - ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ 
dop.rta.mi.th ของ กรมก าลังพลทหารบก  
  ๗.๒ สอบรอบที่ ๒  สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม           
กรมก าลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 
          - เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา ผู้สอบคัดเลือกผ่านรอบแรก รายงานตัวต่อ          
คณะกรรมการฯ  
     - เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา สอบสัมภาษณ์  
 ๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ทางเว็บไซต์ dop.rta.mi.th ของ กรมก าลังพลทหารบก และสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมก าลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ๙. ข้อแนะน าเพิ่มเติม  
       - กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการสอบโปรดอย่าได้หลงเชื่อ         
ค าแอบอ้างใด ๆ ส าหรับผู้สมัครที่ไม่แจ้งความเป็นจริงต่อหน่วยรับบรรจุ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังถือว่า
ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง ดังนั้น ทางราชการ   
จะสงวนสิทธใินการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ โดยตรงที่ กองธุรการ 
กรมก าลังพลทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในวันและเวลาราชการ) 
 
        ประกาศ    ณ    วันที ่    ๒๕     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                              ( ลงชือ่ )  พลโท  อยุทธ ์  ศรวีิเศษ 
                                         ( อยุทธ์   ศรีวเิศษ ) 
                                      เจ้ากรมก าลังพลทหารบก  
กองธรุการฯ         
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗  
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

        ตรวจถูกต้อง 

            พ.อ. วรีะยุทธ  เชือ้สุจริต 
                        ( วีระยุทธ  เชื้อสุจริต ) 
                        หก.กพ.ทบ. 
                           ๒๕  ก.ค. ๖๒ 
     


