( สําเนา )

ประกาศกรมกําลังพลทหารบก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน
บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน กรมกําลังพลทหารบก
----------------------------------กรมกํ าลั งพลทหารบก มี ความประสงค จะรับสมัครบุ คคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุ น
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน สังกัด กรมกําลังพลทหารบก จํานวน ๑ อัตรา
โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้ .๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก
- ตําแหนง นายสิบคลัง กรมกําลังพลทหารบก (อัตรา สิบเอก)
๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เปนบุคคลพลเรือน (ชาย) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ หรือเปนทหารกองหนุน
มีอายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ (นับตาม ป พ.ศ.) งดรับผูสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะตอง
เข ารั บการตรวจเลื อกเป นทหารกองประจํ าการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ รั บราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
และไม เป นผู ที่ ได รับ การผ อ นผั น การตรวจเลื อกทุ กกรณี ทั้ งนี้ งดรั บสมัค รนายสิบ กองหนุน ที ่ม ีย ศ
จาสิบตรี - จาสิบเอก ที่กลับเขารับราชการในกองทัพบก
๒.๒ เปนผูที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
๒.๓ เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๕ ไมเปนผูมหี นี้สนิ ลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๒.๖ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
๒.๗ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๘ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ และไมเคยตองโทษในคดี
ยาเสพติดทุกประเภท
๒.๙ ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหาร
ไดตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (เฉพาะผูที่
ผานการตรวจเลือกทหารแลว ตองมีความสูงตัง้ แต ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป
สวนผูที่มีอายุไมถึงเกณฑตรวจเลือกทหาร ตองมีความสูงตั้งแต ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป และขนาด
รอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร)

-๒๓. คุณวุฒขิ องผูสมัครสอบคัดเลือก
- สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จากสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ สําหรับผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไว
หากสอบคัดเลือกไดแลวจะใชคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดมาเรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูไมได
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
(นําฉบับจริงมาแสดงดวย) มีรายละเอียด ดังนี้.๔.๑ สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา
๔.๒ ทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา และมารดา
๔.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๔.๔ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพื่อรอการปลดหรือใบรับรอง
การฝกวิชาทหาร จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
ครั้งสุดทาย อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี พรอมทั้งถายสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๔.๕ บุคคลพลเรือนทีอ่ ายุยังไมครบเกณฑใช (สด.๙) และผานการเกณฑแลวใช (สด.๔๓)
พรอมทั้งถายสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๖ รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา (ถายมาแลว
ไมเกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รูป
๔.๗ ใบสําคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ
หรือโรงพยาบาลของรัฐบาลเทานัน้ ฉบับจริง (มีอายุไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก )
๔.๘ หลักฐานอืน่ ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผูสมัคร, บิดา และมารดา
ใบมรณบัตรของบิดา และมารดา ในกรณีเสียชีวติ (ถามี) พรอมทั้งถายสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๔.๙ รับสมัครเฉพาะผูม ีหลักฐานครบถวนในวันรับสมัครเทานั้น
๕. การสอบคัดเลือก
รอบแรก สอบภาควิชาการ (ปรนัย) เพื่อคัดเลือกผูทไี่ ดคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ คนแรก
(ตองไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐%) เขาไปสอบในรอบที่ ๒ ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้.- คอมพิวเตอรเบื้องตน
๒๐ คะแนน
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๐ คะแนน
(สามารถศึกษาไดที่เว็บไซต agdept.rta.mi.th/ban/ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ )
- ความรูทั่วไป (คณิตศาสตร, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ความรูรอบตัว,
ปฏิภาณไหวพริบ และเชาวปญญา
๖๐ คะแนน
รอบที่ ๒ สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนผาน/ไมผาน) ผูที่ผานการสอบรอบแรก จํานวน
๕ คนแรก จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ, ปฏิบัติคอมพิวเตอร, และทดสอบสมรรถภาพรางกาย
(ผู ที่ ผ านการสอบรอบแรกให เตรี ยมชุ ดกี ฬาสํ าหรั บการสอบในรอบที่ ๒) ซึ่ งผู ที่ จะได รั บการบรรจุ เป น
นายทหารประทวนตัวจริงและตัวสํารองจะตองสอบผานการทดสอบในรอบที่ ๒

-๓๖. คะแนนเพิ่มพิเศษ
๖.๑ กําหนดใหคะแนนเพิ่มแกผูที่เปนทายาทของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ดังนี้.๖.๑.๑ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่ เสียชีวติ เนื่องจากการปฏิบตั ิหนาที่
ปองกันประเทศ และไดรบั การปูนบําเหน็จพิเศษ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๑.๒ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลด
ออกจากราชการ จากการปฏิบัติหนาที่ปอ งกันประเทศ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๑.๓ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึง่ รับราชการใน กองทัพบก หรือเคย
รับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนผูที่ถกู ปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพรองตอหนาที่
จํานวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๒ นักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามลําดับชั้นที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร ดังนี้.๖.๒.๑ ชั้นปที่ ๕ เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๒ ชั้นปที่ ๔ เพิ่มให ๖ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๓ ชั้นปที่ ๓ เพิ่มให ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๓ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการแลว เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๔ ลูกจางชัว่ คราว, ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยงั ปฏิบตั ิงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขนึ้ ไป (เวนเปนผูท ี่ถูกปลด เนื่องจากมี
ความผิดบกพรอง) เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕ ผูที่มีคุณ สมบัติเขา หลัก เกณฑไ ดรับ การเพิ่ม คะแนนตามหลัก เกณฑขา งตน
หลายขอใหเพิ่มคะแนนไดต ามหลักเกณฑในขอที่ไ ดรับคะแนนเพิ่มสูงสุด เพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑในขอ ๖.๑.๓ และ ๖.๒ ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนที่ไดเพิ่มในขอ ๖.๑.๓ และ ๖.๒
รวมกัน
๖.๖ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการใหในการสอบรอบแรกเทานัน้
๗. วัน - เวลา สถานที่รบั สมัครสอบคัดเลือก
รั บสมั คร ตั้ งแต วั นที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ – ๑๔ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๓ ในวั นและเวลา
ราชการ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหองอเนกประสงค กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑
ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๘. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๘.๑ สอบรอบแรก ภาควิชาการ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม กรมกําลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หรือหอประชุมกิตติขจร และสถานที่ตาง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก
โดยคัดเลือกผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ เทา (๕ คนแรกที่สอบไดคะแนนสูงสุดและตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา ๕๐%) เพื่อผานเขาไปสอบในรอบที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้.๘.๑.๑ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอ
คณะกรรมการ

-๔๘.๑.๒ เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดําเนินการสอบภาควิชาการ
๘.๑.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ตั้งแตเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ทางเว็บไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก
๘.๒ สอบรอบที่ ๒ ภาคปฏิ บั ติ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๓ ณ ห อ งประชุ ม
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้.๘.๒.๑ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๖.๕๐ นาฬิกา ผูสอบคัดเลือกสอบผานรอบแรก รายงานตัว
ตอคณะกรรมการ
๘.๒.๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ทดสอบสมรรถภาพรางกาย, สอบปฏิบัติ
คอมพิวเตอร และสอบสัมภาษณ
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา
ทางเว็บไซต dop.rta.mi.th ของ กรมกําลังพลทหารบก และสอบถามรายละเอียดไดที่ กองธุรการ
กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
๑๐. ขอแนะนําเพิ่มเติม
๑๐.๑ กรณีมีบุคคลแอบอางที่จะใหการชวยเหลือในการสอบ โปรดอยาไดหลงเชื่อ
คํ าแอบอ างใด ๆ และหากมี ข อ สงสั ย สอบถามได โดยตรงที่ กองธุ ร การ กรมกํ า ลั งพลทหารบก
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในวันและเวลาราชการ)
๑๐.๒ สําหรับผูที่มีประวัติคดีอาญา และไมเขียนขอความลงในใบสมัครหรือแจง
ตอเจา หนาที่ต ามความเปน จริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมกําลังพลทหารบก จะถือวาผูสมัคร
แจงขอมูลที่เปนเท็จตอทางราชการ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทัพบกไดในภายหลัง ดังนั้น
กรมกําลังพลทหารบก จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไมรับการบรรจุในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( ลงชือ่ ) พลโท
กองธุรการ
โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗
ตรวจถูกตอง
พ.อ. ภัทรภณ จันทรโรจน
( ภัทรภณ จันทรโรจน )
หก.กพ.ทบ.
๒๓ ม.ค. ๖๓

อยุทธ ศรีวิเศษ
( อยุทธ ศรีวิเศษ )
เจากรมกําลังพลทหารบก

ตัวอยาง เอกสารประกอบการสมัครสอบเปนนายทหารประทวน
(ตัวอยางหนังสือสําคัญ ประจําตัวแสดงวิทยฐานะ)

ที่ ............./...................

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน

หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงวา
…………………………………….............................................................................................................
ไดสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ..........................ประจําปการศึกษา......................................................................
จากสถานศึกษา........................................................................................................................................................
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหาร
ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ.......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
พล.ท. ....................................................................
(...........................................................)
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
หมายเหตุ ผูที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือกรมการรักษาดินแดน (เดิม) ตามตัวอยาง
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) ติดตอสอบถามไดที่
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔

(ตัวอยางหนังสือรับรองการเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจาง สังกัด ทบ.)

ที่ ............./...................

หนวย ..............................................……
ที่ตั้ง .......................................................
………………………………………………………

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ..................................................................................................
ตําแหนง .......................................................เปนบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว..................................................
ซึ่งกําลัง/เคย รับราชการใน............................................................. ตําแหนง...........................................................
ตั้งแต ......................................... ถึง..............................................................เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และ
ไมเคยบกพรองตอหนาที่
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชือ่ )....................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง.................................................

หมายเหตุ ผูที่มีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระขึ้นไป

(ตัวอยางหนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัดครัง้ สุดทาย)

ที่ ............./...................

หนวย ..............................................……
ที่ตั้ง .......................................................
………………………………………………………

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา พลทหาร..................................หมายเลขประจําตัว....................
ตําแหนง .......................................................เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ........................................................
.......................................เปนทหารประจําการตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.........
ปลดออกจากประจําการเปนทหารกองหนุน ชั้นที่.........ประเภทที.่ .....ในวันที่ ...................................................จริง
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชือ่ )....................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง ....................................
..................................
โทร. ...................................

หมายเหตุ ผูที่มีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระขึ้นไป

(ตัวอยางหนังสือรับรองการไปราชการทัพ)

ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๖

ใบรับรองการไปราชการทัพ
เรียน เจากรมสารบรรณทหารบก

วันที่................. เดือน.......................... พ.ศ......................

ดวย............................................................................... ประเภท ...............................................
สังกัด............................................................................................................................................... มีภูมิลํ าเนาอยูที่
บานเลขที่........................ หมูที่....................ถนน ..............................................ตําบล..............................................
อําเภอ............................................. จังหวัด................................................................................... ไดยื่นคํารอง
ขอใหกรมสารบรรณทหารบก ตรวจสอบประวัติราชการของ
.............................................................................................. และรับรองการไปราชการทัพจึงขอรับรองวาเคยไป
ราชการทัพ ดังนี้.๑. .................................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................................
กับไดรับเครื่องราชอิสรายาภรณเปนเกียรติ คือ.๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
รับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ)..............................................................
เจาหนาที่ผูตรวจประวัติ

(ติดตอขอรับหนังสือ ฯ ไดที่ กรมสารบรรณทหารบก)

(ลงชื่อ)......................................................................
ตําแหนง.................................................

