
 
 

 

 

ประกาศกรมกำลังพลทหารบก 
 เรื่อง  รับสมคัรบคุคลพลเรอืนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลอืกบรรจเุขา้  

                      รับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
________________ 

 กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน            
(ชาย/หญิง) เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปี   
งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.- 
 ๑. ตำแหนง่และคุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร 
    ๑.๑ กลุ่มงานบริการ  จำนวน ๕ อัตรา  
     ๑.๑.๑   ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๑ อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ  ละ 
๑๐,๔๓๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)  
               คุณสมบตัิเฉพาะตำแหนง่ 
               - สำเร็จการศกึษาชั้นมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.๓) หรือตอนปลาย (ม.๖) 
   - รบัสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนนุ (ชาย)   
     ๑.๑.๒   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ๓ อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ  ละ 
๑๐,๔๓๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)  
               คุณสมบตัิเฉพาะตำแหนง่ 
               - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.๓) หรือตอนปลาย (ม.๖)  
     - รบัสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนนุ (ชาย) 
     ๑.๑.๓   ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทน
รายเดือน ๆ  ละ ๑๑,๒๘๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)  
              คุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่ง 
                - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม
ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 
                - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
   ๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค  จำนวน ๓ อัตรา  
       ๑.๒.๑   ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล ๑ อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)    
              คุณสมบตัิเฉพาะตำแหน่ง 
               - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความ
ควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง  

               ( สำเนา )   
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               -  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี  
     - รบัสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนนุ (ชาย) 
    ๑.๒.๒  ตำแหน่ง พนกังานเขยีนโปรแกรม ๑ อตัรา (ชาย/หญิง) (อตัราคา่ตอบแทน          
รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท)   
     คุณสมบตัิเฉพาะตำแหนง่ 
               - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม
ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง  
              - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
      ๑.๒.๓  ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์  ๑ อัตรา (ชาย/หญิ ง) (อัตราค่าตอบแทน          
รายเดือน ๆ  ละ ๑๑,๒๘๐ บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท) 
     คุณสมบตัิเฉพาะตำแหนง่ 
                     - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ใน     
ความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง  
               - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี   
   ๒. คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมคัรสอบคัดเลอืก  
   ๒.๑ เปน็ผู้มีสญัชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
    ๒.๒ อายุไมต่่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์และไม่เกนิ ๓๐ ปีบริบูรณ ์(นบัถึงวันรับสมคัรวันแรก) 
    ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลพลเรอืนชายทีเ่กิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจำการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบญัญตัิรบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี 
  ๒.๔ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม   
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาล 
หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใส   
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
    ๒.๖  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลกูจ้างของส่วนราชการ, พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานอืน่
ของรฐั, รัฐวิสาหกิจ, และพนักงาน หรือลกูจ้างของสว่นราชการท้องถิ่น 
  ๒.๗ ไมเ่ปน็ผู้ที่อยู่ในระหวา่งถูกสัง่ให้พักราชการ หรือถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้กอ่น 
  ๒.๘ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย  
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๑๐ ผู้สมัครที่มีคณุวฒุิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคดัเลือกบรรจุเป็นพนกังานราชการได้ 
จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคณุวุฒิที่กำหนดไว้มไิด ้
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 ๓.  สำหรับผูท่ี้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๒.๖ อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่หากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว 
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง 
 ๔. หลักฐานประกอบการสมคัร ผูส้มคัรสอบคดัเลือกจะต้องนำหลกัฐานมาแสดงในวันสมคัร 
(นำฉบับจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด) 
  ๔.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา               
ฉบับจริง (ภาษาไทย) พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด 
    ๔.๒ บตัรประจำตวัประชาชนของผู้สมัครฉบับจรงิ 
    ๔.๓ ในกรณีบดิา, มารดา เสียชวีติให้นำใบมรณบัตรฉบับจรงิมาแสดงด้วย พร้อมทัง้
ถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชดุ) 
    ๔.๔ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ 
หรือสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง (มีอายไุมเ่กิน ๖ เดอืนนบัถึงวันรับสมคัรวันแรก) 
 ๔.๕ สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๓ หรือ สด.๘) และใบรับรองวิทยฐานะการฝึก   
วิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย 
ในกรณีเคยเป็นทหารกองประจำการแล้ว  (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้น
ทะเบียนกองประจำการ), บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร ใช้ (สด.๙) และ
บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ (สด.๔๓) พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด 
    ๔.๖ รูปถ่ายหนา้ตรง แตง่กายสุภาพ ไมส่วมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดำ (ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ  
๓ เดือนนับถึงวนัรบัสมัครวนัแรก) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
    ๔.๗ หลกัฐานอืน่ ๆ เชน่ หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ตวั ชือ่สกุล (ถ้าม)ี 
     ๔.๘ รบัสมัครเฉพาะผู้มหีลักฐานครบถว้นในวนัรบัสมัครเทา่นัน้  
   ๕. วิชาที่ทำการสอบคัดเลอืก   กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค 
  สอบรอบแรก  ภาควชิาการ ๖๐ คะแนน 
    ๕.๑ ความรู้ทั่วไป (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ความรู้รอบตัว, 
ปฏิภาณไหวพริบ และเชาวป์ัญญา) ๔๐ คะแนน 
     ๕.๒ คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้ ๒๐ คะแนน 
    สอบรอบที ่๒  
    ๕.๓ สอบภาคปฏิบตัิ พิมพค์อมพิวเตอร ์๒๐ คะแนน (กลุ่มงานเทคนิค)    
  ๕.๔ สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มงานบริการ ๔๐ คะแนน) (กลุ่มงานเทคนิค ๒๐ คะแนน) 
  ๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  - รับสมัคร ตั้ งแต่วันที่  ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ      
(๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน       
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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   ๗. กำหนดวนัสอบคัดเลือก 
      ๗.๑ สอบรอบแรก วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารบก 
อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
หรือหอประชุมกิตติขจร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก หากมีผู้สมัครสอบเป็น
จำนวนมาก  โดยคัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด จำนวน ๓ เท่า (๓ คนแรกที่สอบได้คะแนนสูงสุดของ
แต่ละตำแหน่ง) (กลุ่มงานบริการ ๑๕ คน และกลุ่มงานเทคนิค ๙ คน รวมเป็น ๒๔ คน) เพ่ือผ่านเข้าไปสอบ
ในรอบที่ ๒  
           - เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผู้สมัครสอบคดัเลือกรายงานตวัต่อคณะกรรมการ 
          - เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ดำเนินการสอบภาควิชาการ  
           ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 
๑๔.๓๐ นาฬิกา ทางเว็บไซต์ dop.rta.mi.th ของ กรมกำลังพลทหารบก  
  ๗.๒ สอบรอบที่  ๒  รายงานตัวเพ่ือเข้ารับข้อสอบในการสอบรอบที่  ๒ ในวันที่            
๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก 
                                สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
          - เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ นาฬิกา ผู้สอบคัดเลือกผ่านรอบแรก รายงานตัวต่อ          
คณะกรรมการฯ  
     - เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เริ่มสอบภาคปฏิบตั ิและสอบสมัภาษณ ์ทั้งกลุม่งานบรกิาร
และกลุ่มงานเทคนิค 
 ๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา    
ทางเว็บไซต์ dop.rta.mi.th ของ กรมกำลังพลทหารบก และสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมกำลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
   ๙. ข้อแนะนำเพิ่มเติม  
       กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการสอบ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ         
คำแอบอ้างใด ๆ สำหรับผู้สมัครที่ไมแ่จ้งความเปน็จริงตอ่หนว่ยรับสมัคร เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังถือว่า
ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง ดังนั้น กรมกำลังพล
ทหารบก จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลังได้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้       
โดยตรงที่ กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในวันและเวลาราชการ) 
 
   ประกาศ    ณ    วันที ่    ๒๗     พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
          ( ลงชื่อ ) พลโท  มานัสชัย  ศรีประจันทร์ 
                                   ( มานัสชัย  ศรปีระจนัทร ์) 
                                    เจา้กรมกำลังพลทหารบก  
 
 
กองธรุการ         
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗  

   ตรวจถูกต้อง 

         พ.อ. ภัทรภณ  จันทรโรจน์ 
                 ( ภัทรภณ  จันทรโรจน์ ) 
                   หก.กพ.ทบ. 
                    ๓๐ พ.ย. ๖๓ 

     


