
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ             กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)                                        

ที่ กห ๐๔๐๑/581  วันที่        16  ก.พ. ๖๖             

เรื่อง   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการ 
 เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

เสนอ (ตามรายการแจกจ่าย)    

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที ่กห ๐๔๐๑/๓๐๖๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๖๔  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างคำสั่งบรรจบุุคคลพลเรือนเข้ารบัราชการ       จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒. ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน       จำนวน  ๑  ชุด 

  ตามที่ ทบ. ได้กำหนดแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม
อ้างถึง ซึ่งแนวทางการสอบคัดเลือกดังกล่าวยังคงนำมาบังคับใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอนุโลมนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความชัดเจนและหน่วยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งหน่วยสามารถคัดสรรกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ
ของทางราชการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนสามารถดำเนินการบรรจุได้เสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาที่ ทบ. กำหนด  

  กพ.ทบ. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติม สรุปได้ดังน้ี  
๑. คุณสมบัติ และการดำเนินการสอบคัดเลือก 

   ๑.๑ หน่วยที่ได้รับโควตาบรรจุ ดำเนินการในลักษณะเดียวกับการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยคุณสมบัติในการรับสมัคร 
ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. กำหนด 
   ๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัด ทบ. และมีเวลาการปฏิบัติงาน
ใน ทบ. ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

๑.๓ ห้วงอายุผู้สมัครสอบกำหนดไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับตามปี พ.ศ. โดยผู้สมัครสอบ
ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผู้สมัครสอบอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี 
ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. มาแล้วอย่างน้อย ๔ ปี ในตำแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร  

๑.๔ หากตำแหน่งปัจจุบันของพนักงานราชการที่สมัครสอบคนใดที่มีลักษณะงาน
ตามตำแหน่ง/ชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ อนุโลมให้
สามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ โดยพนักงานราชการคนดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ มีคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในงานที่มีลักษณะงานตรง/สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งหน่วยต้นสังกัดออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน โดยหน่วยที่ได้รับโควตาบรรจุ
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณวุฒิให้ตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบว่า
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กำหนด หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามตำแหน่งที่ ทบ. ประกาศ 

 
 

/ในภายหลัง... 

  - สำเนา - 

ด่วนมาก 



- ๒ - 
 

ในภายหลัง ให้ถือเป็นข้อบกพร่องของ ผบ.หน่วย ที่เปิดรับสมัครสอบที่จะต้องรับผิดชอบ โดย ทบ. ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือตัดสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการได้ 
  ๒. แนวทางการดำเนินการ 

๒.๑ ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. และ/หรือหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กห. 
และ ทบ. กำหนด โดยเร่งรัดการดำเนินการอนุมัติตัวบุคคล และออกคำสั่งบรรจุให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งบรรจุ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าตำแหน่งไม่ว่าง หรือ
หน่วยยังมิได้ดำเนินการบริหารจัดการตำแหน่งให้เรียบร้อยภายในกรอบเวลาที่กำหนด ทบ. จะ
ดำเนินการเรียกคืนโควตาดังกล่าว และนำไปสนับสนุนให้กับหน่วยอื่นที่มีความต้องการจำเป็นใน
การบรรจุในภาพรวมของ ทบ. ต่อไป สำหรับการดำเนินการทางเอกสารประกอบการบรรจุและ
คำสั่งบรรจุ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติตามแบบเอกสารที่ ทบ. กำหนด โดยสำเนาให้ กพ.ทบ. 
ทราบด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑    

๒.๒ การบรรจุพนักงานราชการไม่ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และการบรรจุ
พนักงานราชการที่มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี (เกินเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กำหนด) ให้หน่วยรวบรวม
หลักฐานการบรรจุให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นในการบรรจุบุคคลดังกล่าว และแนบหนังสือรับรองจากส่วนราชการที่รับราชการครั้งสุดท้าย
ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานในลักษณะงานตามตำแหน่งดังกล่าวมาก่อน ซึ่งผู้รับรอง
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ ให้จัดทำตามแบบเอกสาร
ที่ ทบ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้แนบคุณวุฒิการศึกษาของกำลังพลดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้หน่วยรายงานขออนุมัติบรรจุในระดับ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) เพื่อตรวจสอบ
หลักฐานก่อน  
    ๒.๓ การบรรจุทหารหญิง ให้หน่วยสามารถบรรจุนายทหารประทวนหญิงได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กำหนด โดยให้บรรจุและแต่งตั้งได้เฉพาะตำแหน่งซึ่งกำหนดอยู่ตามอัตรา
การจัดหน่วย และเฉพาะหน้าที่ตามหมายเลข ชกท. ที่ ทบ. ได้กำหนดขอบเขต หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเท่าน้ัน 
อีกทั้งต้องไม่เกินปริมาณการบรรจุทหารหญิงที่ ทบ. กำหนด ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ 
และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๐๕๔ ลง ๑๑ ก.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบรรจุ 
และแต่งต้ังทหารหญิงของ ทบ. โดยหน่วยต้องทำความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อนทุกครั้ง  

 จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) พล.ท. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ  
              (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
                                                                             จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
            

พ.อ.หญิง........................................ร่าง/พิมพ์/ทาน.................ก.พ. ๖๖ 
พ.อ...............................................................ตรวจ..................ก.พ. ๖๖ 
พ.อ...............................................................ตรวจ..................ก.พ. ๖๖ 
พ.อ...............................................................ตรวจ..................ก.พ. ๖๖ 
พล.ต..............................................................ตรวจ.................ก.พ. ๖๖ 
พล.ต..............................................................ตรวจ.................ก.พ. ๖๖ 



 
 
 
 
 
 
 

 
คำสั่ง กรมกำลังพลทหารบก 

ที่            /256๖ 
เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร                

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

  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการ
กลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๑), ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และหนังสือ 
กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๖๙๓๐ ลง ๒๑ ก.ย. ๖๔ 

 ฉะนั้น จึงให้บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่า
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ คน รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ ตามบัญชี ๑ ตารางแนบ
ท้ายกฎกระทรวง ฯ สำหรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การเบิกจ่ายเงินรายเดือนให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔ ดัง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
    สั่ง    ณ    วันที่            มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

      พล.ท.  

                                                                 (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
            จก.กพ.ทบ. 
กองธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 



ช่ือ - สกุล พนักงานราชการ เลขท่ีต าแหน่ง รับเงินเดือน เงินเพ่ิม
ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ประเภท ในต าแหน่ง คุณวุฒิ เป็น เหล่า เข้ารับราชการในต าแหน่ง อัตรา ระดับ/ช้ัน การครองชีพ ต้ังแต่ หมายเหตุ

(เลขประจ าตัวทหาร) ช่ัวคราว(บาท)

1 นางสาวณิชชาภัทร  ชูวงษ์ บุคคลพลเรือน พนักงานบริการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้าราชการกลาโหม สบ. 502500000495 ส.อ. ป.๑ ช้ัน ๑๓.๕ 2,000 บัดน้ี
๑ ๑๒๙๙ ๐๐๒๔๔ ๖๑ ๑ กพ.ทบ. พลเรือนต ่ากว่า เสมียน (ชกท.๗๑๐) (๘,๖๑๐ บาท)

6642013263 ช้ันสัญญาบัตร กพ.ทบ.

                             
                           ตรวจถูกต้อง
                                    พ.อ.
                                          (ส่าราญ  ศรีภา)

                                                                             หก.กพ.ทบ.
                                                   ม.ค. ๖๖

บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลพลเรือน  แนบท้ายค าส่ัง กพ.ทบ. ท่ี                /๒๕๖๖  ลงวันท่ี         ม.ค. ๖๖



 
 

 
เลขที่            /๒๕๖๖                                                        กรมกำลังพลทหารบก 
   ในกองบัญชาการกองทพับก 
  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร  
     กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐ 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นางสาวณิชชาภัทร  ชูวงษ์ อายุ ๒๙ ปี คุณวุฒิ มัธยมศกึษา
ตอนปลาย เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด กรมกำลังพลทหารบก ได้เริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันรับ
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑2,14๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสีส่ิบบาทถ้วน)  

กรมกำลังพลทหารบก ขอรับรองว่า นางสาวณิชชาภัทร  ขูวงษ์ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
ไม่เคยนำความเสื่อมเสียมาสู่หน่วย มีความรู้ความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ผล
เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น พร้อมทั้งเป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และไม่เคยกระทำความผิดวินัย
หรือกฎหมายบ้านเมืองแต่ประการใด จึงขอรับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป 
 
    ให้ไว้   ณ   วันที่      ๑     มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
      พันเอก 

                          (สำราญ  ศรีภา) 
                   หัวหน้ากองธรุการ กรมกำลังพลทหารบก 
กองธุรการ 
โทร ๐-๒๒๙๗-๗๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 



แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งทีเ่กี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุ 
 

ชื่อตำแหน่ง/สังกัด 
ระยะเวลา

ดำรงตำแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
พนักงานบริการ กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑ ม.ค. ๖๔ 
จนถึงปัจจุบัน 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและ
ตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ ์การสำเนา ตรวจสอบ และ
ตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การ
ประชาสัมพันธ ์การสวัสดิการ และงานธรุการทั้งปวง  
๔. ใช้ เก็บ รกัษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่  
๕. ต้อนรับและบริการในการจดัเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธี
ต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ  
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการดา้นห้องประชุม ห้องรับรอง  
และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด 
  
 

 
    ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         พันเอก 

                           (สำราญ  ศรีภา) 
                   หัวหน้ากองธรุการ กรมกำลังพลทหารบก 
                        ๑  มกราคม  ๒๕๖๖ 
 
 


