ประกาศคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกกาลังพลของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร
และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. กล่าวนา
ด๎ ว ยส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหมมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ ก
เข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
๒.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร (แตํ ง ตั้ ง ยศเป็ น วํ า ที่ ร๎ อ ยตรี , วํ า ที่ เ รื อ ตรี , วํ า ที่ เ รื อ อากาศตรี )
จานวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ก)
๒.๒ นายทหารประทวน (แตํงตั้งยศเป็นสิบตรี, จําตรี, จําอากาศตรี) จานวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ข)
๒.๓ พนักงานราชการ จานวน ๒๘ อัตรา (ผนวก ค)
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง (ไมํ เว๎ นวั นหยุ ดราชการ) ที่ เว็ บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรื อเว็ บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com
ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัคร โดยกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให๎โดยอัตโนมัติ (รายละเอียดการชาระเงินตามขั้นตอนที่ ๓)
ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน ๑ แผํน หากไมํมี
เครื่ อ งพิ ม พ์ ใ นขณะนั้ น ให๎ บั น ทึ ก ข๎ อ มู ล เก็ บ ไว๎ ใ นรู ป แบบไฟล์ ล งในสื่ อ บั น ทึ ก ข๎ อ มู ล และน าไปสั่ ง พิ ม พ์
ในภายหลัง
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชาระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล๎วแตํยัง ไมํไ ด๎พิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงิน ผู๎สมัครสอบจะสามารถเข๎าไปค๎นหาแบบฟอร์มการชาระเงินที่เว็บไซต์ดังกลําว โดยกรอกชื่อ
นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน และสั่ง พิมพ์ใหมํไ ด๎ แตํไ มํสามารถแก๎ไ ขข๎อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกได๎
/ ขั้นตอนที่ ๓ ...

-๒ขั้นตอนที่ ๓ สามารถชาระเงินคําสมัครสอบตามชํองทางดังนี้
(๑) นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระผํานทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุก สาขาทั่ ว ประเทศ ตั้ งแตํ วั น อั ง คารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วัน เสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลา
ทาการของธนาคาร และให๎เก็บหลักฐานการชาระเงินไว๎ด๎วย
(๒) ชาระเงินผํานระบบอินเทอร์เน็ต Krungthai Next
ผู๎สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากั ด (มหาชน) ที่ได๎ลงทะเบี ยน (Register)
ขอใช๎บริการ Krungthai Next แล๎ว สามารถเลือก “ชาระเงิน” หมวดหมูํและค๎นหารายการ “91362” พร๎อมตรวจสอบ
ชื่ อหนํ วยงาน ใสํ เลขชาระเงิ น Ref.1 : เลขช าระเงิ น 10 หลั ก, Ref.2 : เลขประจ าตั วประชาชน เลื อกคํ าธรรมเนี ยม
ในการสมัคร ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร ๓๒๐ บาท นายทหารประทวนและพนักงานราชการ ๒๙๐ บาท (ฟรีคําบริการ
ทางอิ นเทอร์ เน็ ต ๓๐ บาท) ใสํ รหั ส Krungthai Next ของทํ าน เพื่ อท ารายการตํ อ กดเสร็ จสิ้ น ระบบจะแสดง
ผลการช าระเงิ นเป็ นไฟล์ รู ปภาพ เป็ นอั นเสร็ จขั้ นตอน โดยต๎ องช าระเงิ น ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวั นศุ กร์
ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให๎พิมพ์หน๎ายืนยันการชาระเงินจากเว็บไซต์ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย
(๓) การชาระเงินผํานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู๎สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถนาแบบฟอร์มการชาระเงิน
ตามข๎ อ ๓.๑ ขั้ นตอนที่ ๒ ไปท ารายการช าระเงิ นผํ านเครื่ อง ATM ของธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชาระคําบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใสํรหัสบริษัท
(Company Code : 91362) และหมายเลขอ๎ างอิ ง (Ref.1 : เลขช าระเงิ น 10 หลั ก, Ref.2 : เลขประจ าตั วประชาชน)
ตามที่ระบุ ในแบบฟอร์มการชาระเงิน โดยต๎องชาระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และให๎เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย
อัตราคําธรรมเนียมในการสมัครสอบแบํงตามประเภท ดังนี้
ตาแหนํงนายทหารสัญญาบัตร จานวน ๓๕๐ บาท (ประกอบด๎วยคําธรรมเนียมการสมัคร
สอบ ๓๒๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท)
ต าแหนํ งนายทหารประทวน และ พนั กงานราชการ จ านวน ๓๒๐ บาท (ประกอบด๎ ว ย
คําธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๙๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้ ง นี้ ผู๎ สมั ค รสอบ สามารถสมั ค รเข๎ า รั บ การทดสอบได๎ ทั้ ง ต าแหนํ ง ประเภทนายทหาร
สัญ ญาบัต ร นายทหารประทวน หรือพนัก งานราชการ ประเภทละ ๑ ต าแหนํง หากมีคุ ณสมบัติ ครบถ๎ว น
ตามที่กาหนด ทั้งนี้ ผู๎สมัครจะต๎องชาระคําธรรมเนียมการสอบในแตํละตาแหนํงที่สมัคร
๓.๒ ผู๎สมัครสอบที่ชาระคําธรรมเนียมการสมัครสอบแล๎ว สามารถตรวจสอบเลขประจาตัวสอบ
และพิมพ์บัตรประจาตัว สอบได๎ ตั้งแตํวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต๎นไป โดยเข๎าไปที่เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก”
หัวข๎อยํอ ย “ตรวจสอบเลขประจาตัวสอบ” เมื่ อได๎รับเลขประจาตัวสอบแล๎วให๎พิมพ์ บัต รประจ าตัวสอบ
ลงในกระดาษ A๔ และติดรูปถํายขนาด ๑ นิ้ว (ถํายไว๎ไมํเกิน ๖ เดือน) เพื่อใช๎เป็นหลักฐานในการเข๎าสอบทุกครั้ง
๔. กาหนดการสอบ และการปฏิบัติที่สาคัญ (ผนวก ง)

/ ๕. ...

-๓๕. ขั้นตอนการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๑.๑ ตาแหนํงนายทหารสัญ ญาบัตร ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผู๎ที่ไ ด๎คะแนนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับลงไป จานวน ๕ เทํา
ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละตาแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และ
การสอบสัมภาษณ์ตํอไป
๕.๑.๒ ตาแหนํงนายทหารประทวน และพนักงานราชการ ซึ่งระบุวํามีการทดสอบภาคปฏิบัติ
ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือก
ผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับลงไปจานวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละตาแหนํง เพื่อเข๎ารับ
การทดสอบภาคปฏิบัติตํอไป
๕.๑.๓ ตาแหนํงนายทหารประทวน ซึ่ง ระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎ที่ผํา นเกณฑ์
จะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนน
สูง สุ ดเรียงตามลาดับ ลงไปจ านวน ๕ เทํา ของอั ตราที่เ ปิด บรรจุใ นแตํ ละตาแหนํ ง เพื่อ เข๎า รับ การทดสอบ
วิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป
๕.๑.๔ ตาแหนํงพนักงานราชการ ซึ่งระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎อง
เป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนสูงสุด
เรียงตามลาดับลงไปจานวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละตาแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย
และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป
ทั้งนี้ หากผู๎ที่สอบผํานเกณฑ์ การสอบภาควิชาการในจานวนเทําที่กาหนดในลาดับสุดท๎าย
ตามข๎อ ๕.๑.๑, ๕.๑.๒, ๕.๑.๓ และ ๕.๑.๔ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผู๎ที่มีคะแนนเทํากันนั้น มีสิทธิ์
เข๎าสอบในขั้นตอนตํอไป
๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
๕.๒.๑ ตาแหนํงนายทหารประทวน (เฉพาะบางรหัสตาแหนํง ที่ต๎องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละตาแหนํงใน ผนวก ข) ผู๎ที่ผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลาดับลงไปจานวน ๕ เทํา ของอัตราที่ เปิดบรรจุ
ในแตํละตาแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย ทดสอบสมรรถภาพรํางกายและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป
๕.๒.๒ ตาแหนํงพนักงานราชการ (เฉพาะบางรหัสตาแหนํง ที่ต๎องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละตาแหนํงใน ผนวก ค) ผู๎ที่ผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลาดับลงไปจานวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุ
ในแตํละตาแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัยและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป
ทั้งนี้ หากผู๎ที่สอบผํานเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติในจานวนเทําที่กาหนดในลาดับสุดท๎าย
ตามข๎อ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผู๎ที่มีคะแนนเทํากันนั้นมีสิทธิ์เข๎าสอบในขั้นตอนตํอไป
๕.๒.๓ ในการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎เข๎ารับการทดสอบจะต๎องชาระคําธรรมเนียมการสอบ
คนละ ๑๐๐ บาท โดยชาระ ณ สถานที่สอบ
/ ๕.๒.๔ ...

-๔๕.๒.๔ ในกรณีที่ไมํสามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข๎อ ๕.๑ และ ๕.๒ ได๎ ให๎ประธาน
กรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎มีอานาจพิจารณาตัดสิน
๕.๒.๕ ในกรณีที่ผู๎สมัครสอบสอบผํานภาควิชาการ ในตาแหนํง นายทหารประทวน และ
พนักงานราชการ มีวิชาสอบภาคปฏิบัติเหมือนกัน สามารถสอบภาคปฏิบัติ เพียงครั้งเดียว และนาผลการสอบ
ไปใช๎ได๎ทั้ง ๒ ตาแหนํง
๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)
ผู๎สมั ค รในต าแหนํ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต ร และนายทหารประทวน ที่ ส อบผํ า นเข๎ า รอบ
จะต๎องเข๎ารับการทดสอบสมรรถภาพรํางกายครบทั้ง ๓ สถานี ได๎แกํ สถานีดันพื้น สถานีลุกนั่ง และสถานีวิ่ง
(สถานีละ ๕ คะแนน) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย (ผนวก ฉ) กรณีที่ผู๎สมัครสอบผํานทั้ง ๒ ตาแหนํง
สามารถทดสอบสมรรถภาพรํางกายเพียงครั้งเดียว และนาผลการทดสอบไปใช๎ได๎ทั้ง ๒ ตาแหนํง
๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
ผู๎ ที่ จ ะเข๎ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ จ ะต๎ อ งเข๎ า รั บ การทดสอบวิ ภ าววิ สั ย ตามวั น เวลา
ที่กาหนด เพื่อเป็น องค์ประกอบพื้นฐานในการสัมภาษณ์ข องคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง นี้ การสอบสัมภาษณ์
จะพิจารณาจากประวัติสํวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู๎เข๎าสอบ
และจากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด๎ า นตํ า ง ๆ เชํ น ความรู๎ ที่ อ าจใช๎ ป ระโยชน์
ในการปฏิบัติ งานในหน๎า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทํว งทีว าจา อุ ปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริ ย ธรรม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ และบุ ค ลิ ก ภาพอยํ า งอื่ น ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ก ารตั ด สิ น
ผําน หรือ ไมํผําน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะบันทึกผลการสัมภาษณ์รายบุคคลไว๎เป็นหลักฐาน
๕.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การตัดสินผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
คณะกรรมการฯ จะน าผลรวมของคะแนนการสอบภาควิ ช าการ ภาคปฏิ บั ติ (ถ๎ า มี )
และการทดสอบสมรรถภาพรํางกายของผู๎ที่ผํานเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล มาจัดลาดับตามคะแนนที่สอบได๎
โดยผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดในแตํละตาแหนํง เป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงาน
ส าหรั บ ผู๎ ที่ สอบคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานราชการ ที่ ผํ า นเกณฑ์ ก ารสอบภาควิ ช าการและ
ภาคปฏิบัติที่มิได๎เป็นตัวจริง จะถูกจัดอยูํในบัญชีสารองเพื่อรอเรียกภายในระยะเวลา ๒ ปี
หมายเหตุ กรณีที่ผลรวมของคะแนนในขั้นตอนที่ ๕ มีผู๎ที่ไ ด๎คะแนนสูงสุดมากกวําจานวน
ตาแหนํงที่เปิดรับสมัครให๎ดาเนินการ ดังนี้
๑. ตาแหนํงที่ไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให๎ผู๎ที่ไ ด๎คะแนนภาควิชาการมากกวํา เป็นผู๎ที่
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการ
อานวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล
๒. ต าแหนํ ง ที่ มี ก ารทดสอบภาคปฏิ บั ติ ให๎ ผู๎ ที่ ไ ด๎ ค ะแนนภาคปฏิ บั ติ ม ากกวํ า เป็ น ผู๎ ที่
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาคปฏิบัติเทํากัน ให๎ผู๎ที่ไ ด๎คะแนน
ภาควิชาการมากกวําเป็นผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกฯ ถ๎าคะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการอานวยการ
สอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล
๖. เงื่อนไขอื่น ๆ
๖.๑ ผู๎สมัครสอบต๎องตรวจสอบตาแหนํงที่จะสมัครสอบและรับรองวําตนเองเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ๎ว นตามที่ก าหนดไว๎ ใ นประกาศรั บ สมั ค รจริ ง หากปรากฏในภายหลั ง วํา เป็น ผู๎ ที่มี คุ ณสมบัติ ดั ง กลํ า ว
ไมํครบถ๎วน หรือ ไมํตรงตามที่กาหนดไว๎ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานทันที
/ ๖.๒ ...

-๕๖.๒ ผู๎ สมั ครสอบจะต๎ องกรอกรายละเอีย ดข๎ อมู ลลงในใบสมัค รทางอิน เทอร์ เน็ ตให๎ค รบถ๎ว น
กรณีมีข๎อผิดพลาดอันเกิดจากผู๎สมัครสอบเอง คณะกรรมการฯ จะเป็นผู๎พิจารณาวําจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไมํ
๖.๓ การสมัครสอบให๎ถือวําผู๎สมัครสอบเป็นผู๎ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต๎องของข๎อมูล
ดัง กลําว ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดัง นั้น หากผู๎สมัครสอบจงใจ
กรอกข๎อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ๎งความเท็จตํอเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู๎สมัครสอบจะต๎องติดตามประกาศตําง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของสานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหมตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยํางใกล๎ชิด
๖.๕ ผู๎สมัครสอบจะต๎องเตรียม “บัตรประจาตัวสอบ” และ “บัตรประจาตัวประชาชน” หรือ
บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให๎ (ที่มีรูปถํายและยังไมํหมดอายุ) ไปแสดงตํอคณะกรรมการควบคุมการสอบ
ด๎วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
๖.๖ เมื่อกรรมการควบคุมการสอบแจกปัญหาสอบและกระดาษคาตอบแล๎ว ห๎ามผู๎สมัครสอบ
เปิดอํานปัญหาสอบกํอนที่กรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ)
๖.๗ เมื่อเริ่มทาข๎อสอบจะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบช๎าเกินกวํา ๒๐ นาที นับจาก
เวลาเริ่มต๎นสอบ เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะทาการสอบไปแล๎ ว
ไมํน๎อยกวํา ๖๐ นาที จึงจะออกจากห๎องสอบได๎
๖.๘ ห๎ามนาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข๎าไปในห๎องสอบ เชํน โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์
(Notebook, Tablet), นาฬิกา (Smart Watch) และอุปกรณ์อื่นตามที่กรรมการผู๎ควบคุมสอบจะเห็นควร
๖.๙ หากผู๎ใดทุจริตในการสอบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการสอบของผู๎นั้น หรืออาจยกเลิก
การสอบทั้งหมด โดยไมํคืนคําสมัครสอบ
๖.๑๐ ผู๎สมัครสอบต๎องรับรองเอกสารทุกฉบับ ที่นามาแสดงตํ อคณะกรรมการวําเป็นเอกสาร
ที่ทางราชการออกให๎จริง หากตรวจสอบแล๎วปรากฏวําเป็นเอกสารที่มิใชํทางราชการออกให๎ จะถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
๖.๑๑ ผู๎ ส มั ค รสอบที่ ผํ า นการสอบคั ด เลื อ ก ต๎ อ งยิ น ยอมให๎ ท างราชการพิ จ ารณาบรรจุ
เข๎ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพ ปริมณฑล หรือตํางจังหวัด หากไมํยินยอมเข๎ารับราชการตามที่ทางราชการ
กาหนด ถือวําสละสิทธิ์การเข๎ารับราชการในทุกกรณี
๖.๑๒ ผู๎สมั ครสอบต๎ องรั บรองตนเองวํา มีคุณ สมบั ติเป็ นไปตามประกาศรับ สมัค รทุก ประการ
หากทางราชการตรวจสอบพบวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามประกาศรับสมัครไมํวําจะ อยูํในขั้นตอนใด
เชํน การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม๎จะสํงหลักฐาน หรือทาสัญญาแล๎วก็ตาม ถือวํา
ผู๎สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตํข๎างต๎น และไมํมีสิทธิ์เข๎ารับราชการ หรือหากมีคาสั่งบรรจุเข๎ารับราชการ หรือ
จ๎างงานแล๎วก็สามารถยกเลิกคาสั่งบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานได๎
๗. ผู้ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) ต๎องดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ การรายงานตัว ให๎มารายงานตัวตํอคณะกรรมการฯ พร๎อมรับเอกสารที่ทางราชการออกให๎
เพื่ อ น าไปด าเนิ น การ ในวั น จั น ทร์ ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห๎ อ งยุ ทธนาธิ ก าร (ชั้ น ๒)
ภายในศาลาวําการกลาโหม หากลํวงเลยเวลาตามที่กาหนด ให๎ถือวําสละสิทธิ์ในทุกกรณี (สาหรับหลักฐาน
การรายงานตัวตาม ข๎อ ๘. ให๎นามาในวันสอบสัมภาษณ์)
/ ๗.๒ ...

-๖๗.๒ การตรวจรํางกาย ผู๎เข๎ารับการตรวจรํางกาย (ยกเว๎น พนักงานราชการ) จะต๎องไปตรวจรํางกายที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผู๎เข๎ารับการตรวจรํางกายจะต๎อง
ช าระเงิ นคํ าตรวจรํ างกาย คนละไมํ เกิ น ๒,๕๐๐ บาท (สองพั นห๎ าร๎ อยบาทถ๎ วน) และไมํ สามารถเรี ยกคื นได๎
และให๎ถือผลการตรวจรํางกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไมํมี
การตรวจซ้าแตํอยํางใด และจะไมํพิจารณาผลการตรวจรํางกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ทั้งนี้การตรวจ
รํางกายให๎งดอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. คืนวันกํอนตรวจ (ดื่มน้าเปลําได๎เพียงเล็กน๎อย)
๗.๓ การทดสอบด๎านจิตเวช ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรํางกาย
ทั้งนี้ ให๎เตรียมดินสอ 2B และ ยางลบ มาใช๎สาหรับทาแบบทดสอบจิตเวชด๎วย (ยกเว๎นพนักงานราชการ)
กรณีผู๎ที่สอบได๎เป็นบุคคลตั วจริง สละสิท ธิ์ หรือผลการตรวจรํางกายไมํผําน หรือ การทดสอบ
ด๎านจิตเวชไมํผําน คณะกรรมการจะเรียกผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกที่ไ ด๎ คะแนนในลาดับถัดไปเป็นผู๎ที่ไ ด๎รับ
การคัดเลือก (ตัวจริง)
๘. หลักฐานการรายงานตัว (ให๎นามาในวันสอบสัมภาษณ์)
๘.๑ ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ
๘.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๘.๓ สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎สมัคร/สาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ๎ามี)
๘.๔ สาเนาทะเบียนบ๎านของบิดา/มารดา/สาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ๎ามี)
๘.๕ สาเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู๎สมัคร
๘.๕.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ
๘.๕.๒ สาเนาปริญญาบัตร พร๎อม TRANSCRIPT (แปลเป็นภาษาไทยเทํานั้น)
๘.๕.๓ กรณีใช๎หนังสือรับรองจะต๎องมีข๎อความวํา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน”
๘.๖ เอกสารทางทหาร
๘.๖.๑ สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.๙) กรณียังอยูํในระยะเวลาการตรวจเลือก
๘.๖.๒ สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓, สด.๘)
๘.๖.๓ กรณีหลักฐานการผํอนผัน หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจเลือก (สด.๔๓)
๙. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
๙.๑ ข๎อ มู ลทั่ ว ไปสอบถามได๎ ที่ กองพัฒ นากาลั ง พล ส านั กงานนโยบายและแผนการก าลั งพล
กรมเสมียนตรา โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๗ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๙.๒ กรณีมีข๎อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ตให๎สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ศูนย์บริการ
ข๎อมูลทางโทรศัพท์ ไอเน็ต โทร. ๐ ๒๒๕๗ ๗๑๕๙ กด ๓ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๙.๓ ตรวจสอบรายละเอียดตําง ๆ ของการสมัครได๎ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือ
เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ได๎ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
๙.๔ แผนที่ ก ารเดิ น ทางไปสถานที่ ส อบภาควิ ช าการ สอบภาคปฏิ บั ติ ทดสอบวิ ภ าววิ สั ย
ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว ตามแนบท๎ายประกาศ
๙.๕ กรณี ฉุ ก เฉิ น เฉพาะวั น ที่ ทาการสอบภาควิ ช าการ การทดสอบภาคปฏิ บั ติ การทดสอบ
สมรรถภาพรํา งกาย และการสอบสั มภาษณ์ สามารถติ ดตํ อกั บเจ๎ าหน๎า ที่โ ดยตรง ตั้ง แตํเ วลา ๐๖.๐๐ น.
ของวันนั้นได๎ที่ พันเอก ชลวิทย์ เจริญวิศาล ผู๎อานวยการกองพัฒนากาลัง พล สานักงานนโยบายและแผน
การกาลังพล กรมเสมียนตรา หมายเลข ๐๙๘ ๓๙๒ ๕๔๖๑
/ ๑๐. ...
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ผนวก ค
ตาแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
(พนักงานราชการ ๘ ตาแหน่ง ๒๘ อัตรา)

ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบเพือ่ จ้างงานเป็นพนักงานราชการ (๘ ตาแหน่ง ๒๘ อัตรา)
รหัส
ตาแหน่ง
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

ตาแหน่งพนักงานราชการ
(กลุ่มงานบริการ)
พนักงานธุรการ
กรมเสมียนตรา
สานักงบประมาณกลาโหม
กรมพระธรรมนูญ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
กรมการเงินกลาโหม
สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
พนักงานบริการ
กรมพระธรรมนูญ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
กรมการเงินกลาโหม
สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สานักงานแพทย์ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

จานวน
อัตรา

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย/หญิง
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

๑
๑
๑
๒
๓
๑
๑

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

๒
๑
๑

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย/หญิง

๒

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

๑
๑
๑

-๒-

๓๑๗

พนักงานพัสดุ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พนักงานดับเพลิง
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ลูกมือชําง
สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๑๘

พนักงานโรงพิมพ์
สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๑๙

พนักงานบริการขนสํง
สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ม.๓, ม.๖

๓๒๐

พนักงานชํวยการพยาบาล
สานักงานแพทย์ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ม.๖, ปวช., ปวส.

๓๑๕
๓๑๖

หมายเหตุ สาหรับสถานที่ทางานให๎ดูในรายละเอียดของแตํละตาแหนํง

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย

๔

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.

ชาย

๑

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะงาน

ชาย

๑

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาศิลปกรรม หรือ
ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะงาน

ชาย/หญิง

๑

ชาย

๑

ชาย/หญิง

๑

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ
๑. เป็นผู๎มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมํต่ากวําสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นผูช๎ ายต๎องพ๎นภาระทางทหารแล๎ว
๓. เป็ นผู๎ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ด๎วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไมํ เป็ นข๎ าราชการหรื อลูกจ๎างของสํ วนราชการ พนั กงานหรือลูกจ๎างของหนํวยงานอื่ นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ๎างของสํวนราชการท๎องถิ่น
๕. ไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไมํเป็นผู๎มี รํางกายทุพพลภาพจนไมํสามารถปฏิ บัติหน๎าที่ ได๎ ไร๎ความสามารถหรือจิ ตฟั่นเฟือน
ไมํ สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่ ก าหนดไว๎ ในกฎกระทรวง ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑
แหํงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๗. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางถูกสั่งให๎พักราชการ หรือถูกสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน
๘. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
๙. ไมํเป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไมํเป็นผู๎เคยกระทา
การทุจริตในการสอบเข๎ารับราชการ
๑๐. ไมํเป็นผู๎เคยต๎องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไมํเป็นผู๎เคยถูกลงโทษ ให๎ออก ปลดออก หรือไลํออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหนํวยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หมายเหตุ สาหรับผู๎ที่ข าดคุณสมบัติในข๎อ ๔ และ ๕ อนุโลมให๎สมัครได๎ แตํหากผํานการสอบ
คัดเลือก จะต๎องลาออกจากตาแหนํงดังกลําวกํอนทาสัญญาจ๎าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
และขอบเขตวิชาสอบตาแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ)
พนักงานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสาเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ
๒. รับ – สํง เก็บ รวบรวมรําง และตอบโต๎หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการสํงกาลังบารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช๎ เก็บ รักษา และซํอมบารุงเครื่องมือ เครื่องใช๎ อุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข๎องกับราชการ หรือตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
การสอบภาคปฏิบัติ
๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office
๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต
เพศ ชาย/หญิง
(ยกเว๎น รหัส ๓๐๒ รับเฉพาะ เพศ ชาย)
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
รหัส ๓๐๑ พนักงานธุรการ กรมเสมียนตรา
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(๑ อัตรา)

รหัส ๓๐๒ พนักงานธุรการ สานักงบประมาณกลาโหม
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(๑ อัตรา)

รหัส ๓๐๓ พนักงานธุรการ กรมพระธรรมนูญ
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัส ๓๐๔ พนักงานธุรการ กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สถานที่ทางาน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

(๑ อัตรา)

รหัส ๓๐๕ พนักงานธุรการ กรมการเงินกลาโหม
สถานที่ทางาน ถนนศรีสมาน อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี
รหัส ๓๐๖ พนักงานธุรการ สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สถานที่ทางาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(๓ อัตรา)

รหัส ๓๐๗ พนักงานธุรการ สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
สถานที่ทางาน ถนนศรีสมาน อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี

(๑ อัตรา)

(๒ อัตรา)

(๑ อัตรา)

พนักงานบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด๎านห๎องประชุม ห๎องรับรอง บ๎านพักรับรอง สโมสร แหลํงสมาคม
และสถานที่อื่น ๆ ที่กาหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – สํง เอกสารและพัสดุ
๓. ต๎อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีตําง ๆ และผู๎ที่มาใช๎สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข๎อง
๕. ติดตํอราชการตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
การสอบภาควิชาการ
๑. ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการประชุม การจัดห๎องประชุม และการจัดเลี้ยง (เอกสารเรื่องวิชาการ
จัดเลี้ยง กรมวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒. ความรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ์สานักงานในเรื่องการใช๎งาน และการปรนนิบัติบารุงเบื้องต๎น
๓. ความรู๎เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส
๔. ความปลอดภัยในการทางานภายในสานักงาน
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
การสอบภาคปฏิบัติ
๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office
๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต
เพศ ชาย/หญิง
(ยกเว๎น รหัส ๓๑๒ รับเฉพาะ เพศ ชาย)
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
รหัส ๓๐๘ พนักงานบริการ กรมพระธรรมนูญ
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัส ๓๐๙ พนักงานบริการ กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สถานที่ทางาน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัส ๓๑๐ พนักงานบริการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สถานที่ทางาน เขตดุสิต กรุงเทพมหาคร
รหัส ๓๑๑ พนักงานบริการ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สถานที่ทางาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัส ๓๑๒ พนักงานบริการ กรมการเงินกลาโหม
สถานที่ทางาน ถนนศรีสมาน อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี

(๒ อัตรา)

(๑ อัตรา)

(๑ อัตรา)

(๒ อัตรา)
(๑ อัตรา)

รหัส ๓๑๓ พนักงานบริการ สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สถานที่ทางาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(๑ อัตรา)

รหัส ๓๑๔ พนักงานบริการ สานักงานแพทย์ สานักงานสนับสนุน
(๑ อัตรา)
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร/ถนนศรีสมาน อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี

รหัสตาแหน่ง ๓๑๕
พนักงานพัสดุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (๔ อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. รับ จําย เก็บรักษาหลักฐาน และทาบัญชีพัสดุ
๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทาความสะอาดคลัง
๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๕. การจัดทารายงาน หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก๎ไขให๎ทันสมัย
๖. รวบรวมข๎อมูล และจัดทาสถิติการเบิกจําย รวมทั้งจัดทาแผนเพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดหาพัสดุ
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ทดสอบความรู๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดบททั่วไป
และหมวด ๖ ข๎อความทั่วไป และหมวด ๒ การจัดซื้อหรือจ๎าง
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ ข๎อความทั่วไป และหมวด ๒ การซื้อหรือจ๎าง
๔. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
สถานที่ทางาน อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รหัสตาแหน่ง ๓๑๖
พนักงานดับเพลิง กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

(๑ อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ประจาสถานีดับเพลิงของหนํวยเพื่อพร๎อมปฏิบัติตามคาสั่ง
๒. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช๎ในการดับเพลิง
๓. ดูแลและรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
๔. ชํวยเหลือในการป้องกันมิให๎เกิดเพลิงไหม๎
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการดับเพลิง
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
๒. สํวนกฎหมาย สานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐)
๓. สถาบันวิจัยความปลอดภัยในการทางาน กรมสวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน)
๔. กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน
- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม๎
- การแบํงประเภทของเพลิง
- จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม๎
- การป้องกันแหลํงกาเนิดของการติดไฟ
- วิธีการดับเพลิงประเภทตําง ๆ
- วิธีการใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยบุคคลที่ใช๎การดับเพลิง
- แผนการป้องกันระงับภัย
๕. คูํมือปฏิ บัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ ง การป้อ งกันและระงับอัคคีภั ย
ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒)
๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.
สถานที่ทางาน อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รหัสตาแหน่ง ๓๑๗
ลูกมือช่าง สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(๑ อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานชํวยเหลือในการซํอมขั้นต๎นเกี่ยวกับงานชําง และลักษณะงานของหนํวยที่กาหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานชํางเบ็ดเตล็ดภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา
๓. ดูแล และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ประวัติและโครงสร๎างของเครื่องยนต์
๒. การจัดแบํงประเภทของเครื่องยนต์
๓. หลักการการทางานเบื้องต๎นของเครื่องยนต์
๔. ระบบน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
๕. ระบบระบายความร๎อนเครื่องยนต์
๖. การบารุงรักษารถยนต์และการแก๎ไขข๎อขัดข๎องของเครื่องยนต์
๗. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
การสอบภาคปฏิบัติ
๑. การใช๎เครื่องมือชําง
๒. การตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์
๓. การถอดและประกอบชิ้นสํวนเครื่องยนต์
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะงาน
สถานที่ทางาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รหัสตาแหน่ง ๓๑๘
พนักงานโรงพิมพ์ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(๑ อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียงพิมพ์ต๎นฉบับหนังสือ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํางๆ
ด๎วย Computer Graphic
๒. ปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์พร๎อมภาพประกอบภายในเลํม
โดยใช๎โปรแกรมด๎าน Graphic
๓. พิสูจน์หรือตรวจอักษรข๎อความจากการเรียงพิมพ์
๔. ดูแล และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. หลักการพื้นฐานของการพิมพ์
๒. ระบบการพิมพ์ที่สาคัญ
๓. ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์
๔. คุณลักษณะทั่วไปของกระดาษ
๕. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
หมายเหตุ ข๎อมูลจากเอกสารการสอนรายวิชา “การพิมพ์เบื้องต๎น” ของ มสธ. โดย อ.สุภาวดี เทวาสะโณ,
อ.วิทยา วัฒโนทัยวิทย์ และ อ.รุํงอรุณ วัฒนวงศ์
การสอบภาคปฏิบัติ
๑. การใช๎คอมพิวเตอร์ โปรแกรมด๎าน Graphic
๒. สามารถบอกขนาดของสิ่งพิมพ์ได๎ (๘ หน๎ายก, ๑๖ หน๎ายก และ ๓๒ หน๎ายก)
เพศ ชาย/หญิง
คุณ วุ ฒิก ารศึก ษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาศิ ลปกรรม หรือออกแบบ หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข๎ อง
กับลักษณะงาน
สถานที่ทางาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รหัสตาแหน่ง ๓๑๙
พนักงานบริการขนส่ง สานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (๑ อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระวาง ยกขน บรรทุก และยึดตรึงพัสดุเพื่อการขนสํง
๒. ทาความสะอาดสถานที่ และหีบหํอพัสดุที่เกี่ยวข๎อง
๓. ใช๎และบารุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
๔. ดูแลและรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่จะทาการขนสํงให๎อยูํในสภาพปกติและมิให๎สูญหาย
๕. บันทึก และรายงานยอดสิ่งอุปกรณ์ที่จะทาการขนสํงตามระยะเวลาที่กาหนด
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข๎องกับราชการ หรือตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์
๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
๔. การปรนนิบัติบารุงรถเบื้องต๎น
การสอบภาคปฏิบัติ
- สอบการขับรถ
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖
สถานที่ทางาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติอื่น ๆ ผู๎สมัครต๎องมีใบอนุญาตขับรถ ประเภทรถยนต์สํวนบุคคล

รหัสตาแหน่ง ๓๒๐
พนักงานช่วยการพยาบาล สานักงานแพทย์ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (๑ อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะชํวยการพยาบาล ที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านการ
ดูแลสุขภาพภายใต๎การกากับ แนะนา ตรวจสอบ ของแพทย์และพยาบาล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย
ขอบเขตวิชาสอบ
การสอบภาควิชาการ
๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
๒. หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น
๓. หลักการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การสอบภาคปฏิบัติ
๑. หลัก Sterile technique (การล๎างมือ ๗ ขั้นตอน)
๒. การคัดแยกขยะติดเชื้อ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ม.๖, ปวช., ปวส.
สถานที่ทางาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และถนนศรีสมาน อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ผนวก ง
กาหนดการการสอบคัดเลือกกาลังพลของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลาดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒
วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๓ พ.ค.๖๒

๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค.๖๒

เวลา

การปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์
๐๙.๐๐ น. ประกาศ - เปิดรับสมัครสอบ
คัดเลือก

๐๙.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบและ
สถานที่สอบ

๓
วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค.๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๒

๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐
ถึง
๑๒.๐๐ น.

การสอบภาควิชาการ
- ตาแหนํงพนักงานราชการ

๑๓.๓๐ - - ตาแหนํงนายทหารสัญญาบัตร
๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐ - ตาแหนํงนายทหารประทวน
ถึง
๑๖.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น. ประกาศผลสอบภาควิชาการ

หมายเหตุ
สลก.สป. และ inet
ทางสื่อตําง ๆ และเว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
หรือเว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
(ไมํเว๎นวันหยุดราชการ)
เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
มหาวิทยาลัยรังสิต
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎ง
ให๎ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบ

เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com

-๒-

ลาดับ
๕

๖

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น. - ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๑๑)

สานักโยธาธิการ
สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น. - ตาแหนํงพนักงานราชการ
(รหัส ๓๑๘)

สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒

๐๙.๐๐ น. - ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๑๒, ๒๑๓)
- ตาแหนํงพนักงานราชการ
(รหัส ๓๒๐)
๑๖.๐๐ น. ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ

สานักงานแพทย์
สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันอังคารที่ ๙ ก.ค.๖๒

การปฏิบัติ
การสอบภาคปฏิบัติ
- ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๐๑, ๒๐๒, ๒๐๗, ๒๐๘,
๒๑๐)
- ตาแหนํงพนักงานราชการ
(รหัส ๓๐๑ – ๓๑๔)
- ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๐๓)
- ตาแหนํงพนักงานราชการ
(รหัส ๓๑๙)
- ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๐๕, ๒๐๖)
- ตาแหนํงพนักงานราชการ
(รหัส ๓๑๗)
- ตาแหนํงนายทหารประทวน
(รหัส ๒๐๙)

หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนทหารขนสํง
กรมการขนสํงทหารบก

โรงเรียนชํางฝีมือทหาร

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม

เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th
เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com

-๓-

ลาดับ
๗

๘

๙

๑๐

วัน/เดือน/ปี

การปฏิบัติ
การทดสอบวิภาววิสัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ ๐๘.๐๐ น. นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
พนักงานราชการ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๒ ๐๖.๐๐ น. (นายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน)
การทดสอบสถานีตําง ๆ
(เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ)
(๑) สถานีที่ ๑ ดันพื้น
(PUSH-UP) ภายใน ๒ นาที
(๒) สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP)
ภายใน ๒ นาที
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร
การสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ น. นายทหารสัญญาบัตร
๑๒.๓๐ น. นายทหารประทวน
วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๒
๐๘.๓๐ น. พนักงานราชการ
วันพุธที่ ๓๑ ก.ค.๖๒
๑๑.๐๐ น. ประกาศผลผู๎สอบได๎
เป็นบุคคลตัวจริง

๑๑

วันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒

๑๒

วันพุธที่ ๗ ส.ค.๖๒

เวลา

๐๘.๓๐ น. ผู๎สอบได๎เป็นบุคคลตัวจริง
รายงานตัว
๐๘.๐๐ น. ตรวจรํางกาย, ทดสอบจิตเวช

หมายเหตุ
รายงานตัว ณ ห๎องพินิตประชานาถ
(ชั้น ๒)
ภายในศาลาวําการกลาโหม
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายงานตัว
ณ ห๎องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒)
ภายในศาลาวําการกลาโหม
เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
และ เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
ห๎องยุทธนาธิการ (ชั้น ๒)
ภายในศาลาวําการกลาโหม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า
(ชั้น ๑๐)
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ผนวก จ
โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
โรคหรือสภาพรํางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมํสามารถจะรับราชการทหารได๎ ตามกฎกระทรวงฉบับที่
๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
(๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา
(ก) ตาข๎างหนึ่งข๎างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํใน
ระดับต่ากวํา ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวํา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมํปกติ คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํในระดับ ๖/๒๔
หรือต่ากวําทั้งสองข๎าง
(ค) สายตาสั้นมากกวํา ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกวํา ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข๎าง
(ง) ต๎อแก๎วตาทั้งสองข๎าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต๎อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข๎าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุํนทั้งสองข๎าง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมํทางาน สูญเสียอยํางถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th)
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข๎าง ต๎องใช๎เสียงในชํวงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ
เกินกวํา ๕๕ เดซิเบล จึงจะได๎ยินทั้งสองข๎าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข๎าง
(ค) เยื่อแก๎วหูทะลุทั้งสองข๎าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยํางถาวรจนอาจอันตรายร๎ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต๎นของหัวใจผิดปกติอยํางถาวร จนอาจเกิดอันตรายร๎ายแรง
(ง) โรคของกล๎ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญํโป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร๎างเลือดผิดปกติอยํางรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะม๎ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมํหายและอาจเป็นอันตราย

/(๕) ...

- ๒(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได๎รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced
Vital Capacity ต่ากวําร๎อยละ ๖๐ ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสํสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุ งน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ ตรวจวินิ จ ฉัย ได๎ โ ดยภาพถํา ยรั ง สีท รวงอก หรื อ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด๎วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุํมอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้าแตํกาเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข๎อ และกล๎ามเนื้อ
(ก) โรคข๎อหรือความผิดปกติของข๎อ ดังตํอไปนี้
๑) ข๎ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ข๎อเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis)
๓) โรคข๎อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เท๎า นิ้ว อยํางใดอยํางหนึ่งผิดปกติดังตํอไปนี้
๑) แขน ขา มือ หรือเท๎า ด๎วน หรือพิการ ถึงแม๎วําจะรั กษาด๎วยวิธีใหมํที่สุดแล๎วก็ยั ง
ใช๎การไมํได๎
๒) นิ้วหัวแมํมือด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎การไมํได๎
๓) นิ้วชี้ของมือด๎วนตั้งแตํข๎อปลายนิ้ว
๔) นิ้วมือในมือข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช๎การไมํได๎
๕) นิ้วหัวแมํเท๎าด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช๎การไมํได๎
๖) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได๎
๗) นิ้วเท๎าในเท๎าแตํละข๎างตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได๎
๘) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างใดข๎างหนึ่ง ตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได๎
/(ค) ...

- ๓(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกํง หรือคด หรือแอํน จนเห็นได๎ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล๎ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให๎อวัยวะสํวน
หนึ่งสํวนใดใช๎การไมํได๎
(๘) โรคของตํอมไร๎ทํอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะตํอมธัยรอยด์ทางานน๎อยไปอยํางถาวร
(ข) ภาวะตํอมพาราธัยรอยด์ทางานน๎อยไปอยํางถาวร
(ค) ภาวะตํอมใต๎สมองผิดปกติอยํางถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ๎ ว น (Obesity) ซึ่ ง มี คํ า ดั ช นี ค วามหนาของรํ า งกาย (Body Mass Index)
ตั้งแตํ ๓๕ กิโลกรัมตํอตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรํธาตุ สารอาหารดุลสารน้าอีเล็กโทรลัยท์
และกรดดําง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ช) ภาวะตํอมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท๎าช๎าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลําช๎า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ากวํานั้น
(ข) ใบ๎ (Mutism) หรือพูดไมํเป็นภาษา หรือฟังภาษาไมํรู๎เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทาให๎มีอาการชัก (Seizures) อยํางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท๎าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือ ความผิ ดปกติข องสมองหรือ ไขสั นหลั ง ที่ ทาให๎ เ กิด ความผิ ดปกติ อ ยํา งมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนขาอยํางถาวร
(ช) กล๎ามเนื้อหมดกาลังอยํางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๒) โรคจิตกลุํมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional
Disorder)
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage
and Dysfunction)
๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
/(ข) ...

-

(t

Brain

(q-

:r niuul : rJ : : ufi fi o r n r : : u u: wat o rt a Yr
o) I:not:tniurJ:rJ::u (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
io) 1:nor:raiur.J:tj:':ufi tfr prqrnT:nyr{n1u (other Mental Disorder, due to
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
,i
*) 1:nor::rnirrrJ:rl::uo'u1 (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecifi ed
)

T: n a r

Mood Disorder)
a) 1:nrfilrrril (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(nr)

1:nfirrrurnr:urrinrrn
ro5ryrirdrfi fi :veYu un{fl rycgr e'lo ytoEirn"jr (Menta I Retardation)

o)

6n

r")

I:nyionrT :rfrqrlnfrlun'r:fi'ruu1nr:ro,:fr'nrsvrt{a-{nilttaun1B1 (Pervasive

Devetopmental Disorder)
(oto) 1:ndu1

(n) n:vtvtu(Hermaphrodism)
(?) uvr6c (Malignant Neoplasm)
(n) I:n 6'u o-n uau u{oYltfr qir u u:r (Ch ronic Hepatitis)

({)

niuurfic (Cirrhosls

of Liver)

(o) nurfian (Albino)
(a) i:nqfla63B:rr1n{afr'rirrnru (Systemic Lupus Eryihematosus)
(s) nruLtfisfr'rirrnru (Systemic Sclerosis)

(u) yJirJ3nrirr
.s
or) a{nLu?
to

(ru)

1 t6'urri

) rn rr ruTra'ivt

oa

q

raB o

dulri #uq nki t'o

1:nfrrra#raanuann'rfrnrjnfrirsirirufifltfrn16nn-nurei (Lame[l.ar lchthyosis&

Con genitat lchthyosiform Erythroderma)

v

/

n5?qflnn0.1

5Ll-

Tlut0fl

da

(tn?vu ra:ru?flla)
yo

u

ilt 0 1u'l u n 1 5fl a {fl

rir rin rT uu1u u1

u un u uzuu n r

I

l->o

gu

o

u1

v

n1a{fl n

:rir drua

fiurn:r

[DdbLE

n:;.r rafr

uun:'i

แผนที่ ไปมหาวิทยาลัยรังสิต

แผนที่ ไปโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

แผนที่ ไปโรงเรียนขนส่งทหารบก

สานักงานแพทย์ สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

การเดินทางรถโดยสาร
สาย ๓๓ร

แผนที่ สานักงานสนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สานักงานสนับสนุน

การเดินทางรถโดยสาร
สาย ๖๖, ๖๗ และ ๗๐

แผนที่ กระทรวงกลาโหม

สนามหลวง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

7-11

กรมพระธรรมนูญ
ถนน หลักเมือง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สานักงาน
เลขานุการ

กระทรวงกลาโหม

ถนน กัลยาณไมตรี
 ผู้ที่มากระทรวงให้ใช้ประตูด้านหลังกระทรวงบริเวณธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม

