
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร  

และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

๑. กล่าวน า 
 ด๎วยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  
เข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  
 ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร (แตํงต้ังยศเป็นวําท่ีร๎อยตรี , วําท่ีเรือตรี , วําท่ีเรืออากาศตรี )  
จ านวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ก) 
 ๒.๒ นายทหารประทวน (แตํงต้ังยศเป็นสิบตรี, จําตรี, จําอากาศตรี) จ านวน ๑๓ อัตรา (ผนวก ข) 
 ๒.๓ พนักงานราชการ จ านวน ๒๘ อัตรา (ผนวก ค) 

๓. การรับสมัครสอบ 
 ๓.๑ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ) ท่ีเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์https://opsd.thaijobjob.com  
ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัคร โดยกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ท่ีก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให๎โดยอัตโนมัติ (รายละเอียดการช าระเงินตามขั้นตอนท่ี ๓) 
 ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผํน หากไมํมี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให๎บันทึกข๎อมูลเก็บไว๎ในรูปแบบไฟล์ลงในส่ือบันทึกข๎อมูล และน าไปส่ังพิมพ์ 
ในภายหลัง 
  ในกรณีท่ีแบบฟอร์มการช าระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล๎วแตํยังไมํได๎พิมพ์แบบฟอร์ม 
การช าระเงิน ผ๎ูสมัครสอบจะสามารถเข๎าไปค๎นหาแบบฟอร์มการช าระเงินท่ีเว็บไซต์ดังกลําว  โดยกรอกช่ือ 
นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน และส่ังพิมพ์ใหมํได๎ แตํไมํสามารถแก๎ไขข๎อมูลในการกรอกใบสมัคร  
ในครั้งแรกได๎ 
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 ขั้นตอนที่ ๓ สามารถช าระเงินคําสมัครสอบตามชํองทางดังนี้ 
 (๑) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระผํานทางเคาน์เตอร ์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแตํ วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลา 
ท าการของธนาคาร และให๎เก็บหลักฐานการช าระเงินไว๎ด๎วย 
 (๒) ช าระเงินผํานระบบอินเทอร์เน็ต  Krungthai Next  
 ผ๎ูสมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีได๎ลงทะเบียน (Register)  
ขอใช๎บริการ Krungthai Next แล๎ว สามารถเลือก “ช าระเงิน” หมวดหมูํและค๎นหารายการ “91362” พร๎อมตรวจสอบ
ช่ือหนํวยงาน ใสํเลขช าระเงิน Ref.1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก, Ref.2 : เลขประจ าตัวประชาชน เลือกคําธรรมเนียม 
ในการสมัคร ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร ๓๒๐ บาท นายทหารประทวนและพนักงานราชการ ๒๙๐ บาท (ฟรีคําบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท) ใสํรหัส Krungthai Next ของทําน เพื่อท ารายการตํอ กดเสร็จส้ิน ระบบจะแสดง 
ผลการช าระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอน โดยต๎องช าระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันศุกร์ 
ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให๎พิมพ์หน๎ายืนยันการช าระเงินจากเว็บไซต์ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย 
 (๓) การช าระเงินผํานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผ๎ูสมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน าแบบฟอร์มการช าระเงิน  
ตามข๎อ ๓.๑ ขั้นตอนท่ี ๒ ไปท ารายการช าระเงินผํานเครื่ อง ATM ของธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ ” เลือก “ช าระคําบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใสํรหัสบริษัท 
(Company Code : 91362) และหมายเลขอ๎างอิง (Ref.1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก, Ref.2 : เลขประจ าตัวประชาชน)  
ตามท่ีระบุในแบบฟอร์มการช าระเงิน โดยต๎องช าระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันศุกร์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
และให๎เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย  
 อัตราคําธรรมเนียมในการสมัครสอบแบํงตามประเภท ดังนี้  
 ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๓๕๐ บาท (ประกอบด๎วยคําธรรมเนียมการสมัคร
สอบ ๓๒๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท) 
 ต าแหนํงนายทหารประทวน และ พนักงานราชการ จ านวน ๓๒๐ บาท (ประกอบด๎วย
คําธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๙๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท) 
   ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ท้ังนี้ ผ๎ูสมัครสอบ สามารถสมัครเข๎ารับการทดสอบได๎ท้ังต าแหนํงประเภทนายทหาร 
สัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือพนักงานราชการ ประเภทละ ๑ ต าแหนํง หากมีคุณสมบัติครบถ๎วน 
ตามท่ีก าหนด ท้ังนี้ ผ๎ูสมัครจะต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบในแตํละต าแหนํงท่ีสมัคร 
 ๓.๒ ผ๎ูสมัครสอบท่ีช าระคําธรรมเนียมการสมัครสอบแล๎ว สามารถตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ 
และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได๎ ต้ังแตํวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต๎นไป โดยเข๎าไปท่ีเว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” 
หัวข๎อยํอย “ตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ” เมื่อได๎รับเลขประจ าตัวสอบแล๎วให๎พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 
ลงในกระดาษ A๔ และติดรูปถํายขนาด ๑ นิ้ว (ถํายไว๎ไมํเกิน ๖ เดือน) เพื่อใช๎เป็นหลักฐานในการเข๎าสอบทุกครั้ง 

๔. ก าหนดการสอบ และการปฏิบัติที่ส าคัญ (ผนวก ง)  
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๕. ขั้นตอนการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน  
 ๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๕.๑.๑ ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผ๎ูท่ีมีคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับลงไป จ านวน ๕ เทํา 
ของอัตราท่ีเปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และ 
การสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ๕.๑.๒ ต าแหนํงนายทหารประทวน และพนักงานราชการ ซึ่งระบุวํามีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือก
ผ๎ูท่ีมีคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราท่ีเปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับ 
การทดสอบภาคปฏิบัติตํอไป 
  ๕.๑.๓ ต าแหนํงนายทหารประทวน ซึ่งระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์
จะต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผ๎ูท่ีมีคะแนน
สูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๕ เทํา ของอัตราท่ีเปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบ 
วิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ๕.๑.๔ ต าแหนํงพนักงานราชการ ซึ่งระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์จะต๎อง
เป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผ๎ูท่ีมีคะแนนสูงสุด
เรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราท่ีเปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย
และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ท้ังนี้ หากผ๎ูท่ีสอบผํานเกณฑ์การสอบภาควิชาการในจ านวนเทําท่ีก าหนดในล าดับสุดท๎าย
ตามข๎อ ๕.๑.๑, ๕.๑.๒, ๕.๑.๓ และ ๕.๑.๔ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผ๎ูท่ีมีคะแนนเทํากันนั้นมีสิทธิ์ 
เข๎าสอบในขั้นตอนตํอไป 
 ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) 
 ๕.๒.๑ ต าแหนํงนายทหารประทวน (เฉพาะบางรหัสต าแหนํง ท่ีต๎องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละต าแหนํงใน ผนวก ข) ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒ 
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผ๎ูท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๕ เทํา ของอัตราท่ีเปิดบรรจุ 
ในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย ทดสอบสมรรถภาพรํางกายและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
 ๕.๒.๒ ต าแหนํงพนักงานราชการ (เฉพาะบางรหัสต าแหนํง ท่ีต๎องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละต าแหนํงใน ผนวก ค) ผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผ๎ูท่ีได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒ 
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผ๎ูท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราท่ีเปิดบรรจุ 
ในแตํละต าแหนํง เพื่อเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัยและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
 ท้ังนี้ หากผ๎ูท่ีสอบผํานเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติในจ านวนเทําท่ีก าหนดในล าดับสุดท๎าย 
ตามข๎อ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผ๎ูท่ีมีคะแนนเทํากันนั้นมีสิทธิ์เข๎าสอบในขั้นตอนตํอไป 
 ๕.๒.๓ ในการทดสอบภาคปฏิบัติ ผ๎ูเข๎ารับการทดสอบจะต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบ  
คนละ ๑๐๐ บาท โดยช าระ ณ สถานท่ีสอบ  
  

/ ๕.๒.๔ ... 
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 ๕.๒.๔ ในกรณีท่ีไมํสามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข๎อ ๕.๑ และ ๕.๒ ได๎ ให๎ประธาน
กรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผ๎ูมีอ านาจพิจารณาตัดสิน 
 ๕.๒.๕ ในกรณีท่ีผ๎ูสมัครสอบสอบผํานภาควิชาการ ในต าแหนํงนายทหารประทวน และ
พนักงานราชการ มีวิชาสอบภาคปฏิบัติเหมือนกัน สามารถสอบภาคปฏิบัติเพียงครั้งเดียว และน าผลการสอบ 
ไปใช๎ได๎ท้ัง ๒ ต าแหนํง  
 ๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 
 ผ๎ูสมัครในต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ท่ีสอบผํานเข๎ารอบ 
จะต๎องเข๎ารับการทดสอบสมรรถภาพรํางกายครบท้ัง ๓ สถานี ได๎แกํ สถานีดันพื้น สถานีลุกนั่ง และสถานีวิ่ง 
(สถานีละ ๕ คะแนน) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย (ผนวก ฉ) กรณีท่ีผ๎ูสมัครสอบผํานท้ัง ๒ ต าแหนํง 
สามารถทดสอบสมรรถภาพรํางกายเพียงครั้งเดียว และน าผลการทดสอบไปใช๎ได๎ท้ัง ๒ ต าแหนํง  
 ๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
  ผ๎ู ท่ีจะเข๎ารับการสอบสัมภาษณ์จะต๎อง เข๎ารับการทดสอบวิภาววิ สัย  ตามวัน เวลา  
ท่ีก าหนด เพื่อเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสัมภาษณ์ของคณะอนุกรรมการฯ ท้ังนี้ การสอบสัมภาษณ์ 
จะพิจารณาจากประวัติสํวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่น ของผ๎ูเข๎าสอบ 
และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด๎านตําง  ๆ เชํน ความรู๎ ท่ีอาจใช๎ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ทํวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยํางอื่น  ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน  
ผําน หรือ ไมํผําน ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะบันทึกผลการสัมภาษณ์รายบุคคลไว๎เป็นหลักฐาน 
 ๕.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การตัดสินผู้ที่จะได้รับการบรรจุ 
  คณะกรรมการฯ จะน าผลรวมของคะแนนการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ (ถ๎ามี)  
และการทดสอบสมรรถภาพรํางกายของผ๎ูท่ีผํานเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล มาจัดล าดับตามคะแนนท่ีสอบได๎ 
โดยผ๎ูท่ีมีคะแนนสูงสุดในแตํละต าแหนํง เป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงาน  
  ส าหรับผ๎ูท่ีสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ท่ีผํานเกณฑ์การสอบภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติท่ีมิได๎เป็นตัวจริง จะถูกจัดอยูํในบัญชีส ารองเพื่อรอเรียกภายในระยะเวลา ๒ ปี 
  หมายเหตุ กรณีท่ีผลรวมของคะแนนในขั้นตอนท่ี ๕ มีผ๎ูท่ีได๎คะแนนสูงสุดมากกวําจ านวน
ต าแหนํงท่ีเปิดรับสมัครให๎ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ต าแหนํงท่ีไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให๎ผ๎ูท่ีได๎คะแนนภาควิชาการมากกวํา เป็นผ๎ูท่ี 
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการ
อ านวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผ๎ูพิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 
  ๒. ต าแหนํงท่ีมีการทดสอบภาคปฏิบัติ  ให๎ ผ๎ูท่ีได๎คะแนนภาคปฏิบัติมากกวํา เป็นผ๎ูท่ี 
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาคปฏิบัติเทํากัน ให๎ผ๎ูท่ีได๎คะแนน 
ภาควิชาการมากกวําเป็นผ๎ูท่ีได๎รับการคัดเลือกฯ ถ๎าคะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการอ านวยการ
สอบคัดเลือกฯ เป็นผ๎ูพิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 

๖. เง่ือนไขอื่น ๆ 
 ๖.๑ ผ๎ูสมัครสอบต๎องตรวจสอบต าแหนํงท่ีจะสมัครสอบและรับรองวําตนเองเป็นผ๎ูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนตามท่ีก าหนดไว๎ในประกาศรับสมัครจริง  หากปรากฏในภายหลังวําเป็นผ๎ูท่ีมีคุณสมบัติดังกลําว 
ไมํครบถ๎วน หรือ ไมํตรงตามท่ีก าหนดไว๎ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานทันที 
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 ๖.๒ ผ๎ูสมัครสอบจะต๎องกรอกรายละเอียดข๎อมูลลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให๎ครบถ๎วน  
กรณีมีข๎อผิดพลาดอันเกิดจากผ๎ูสมัครสอบเอง คณะกรรมการฯ จะเป็นผ๎ูพิจารณาวําจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไมํ 
 ๖.๓ การสมัครสอบให๎ถือวําผ๎ูสมัครสอบเป็นผ๎ูลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต๎องของข๎อมูล
ดังกลําว ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผ๎ูสมัครสอบจงใจ 
กรอกข๎อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ๎งความเท็จตํอเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๖.๔ ผ๎ูสมัครสอบจะต๎องติดตามประกาศตําง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหมตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยํางใกล๎ชิด 
 ๖.๕ ผ๎ูสมัครสอบจะต๎องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” หรือ 
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให๎ (ท่ีมีรูปถํายและยังไมํหมดอายุ) ไปแสดงตํอคณะกรรมการควบคุมการสอบ
ด๎วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 ๖.๖ เมื่อกรรมการควบคุมการสอบแจกปัญหาสอบและกระดาษค าตอบแล๎ว ห๎ามผ๎ูสมัครสอบ 
เปิดอํานปัญหาสอบกํอนท่ีกรรมการควบคุมการสอบส่ัง (หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ) 
 ๖.๗ เมื่อเริ่มท าข๎อสอบจะไมํอนุญาตให๎ผ๎ูสมัครสอบท่ีมาถึงห๎องสอบช๎าเกินกวํา ๒๐ นาที นับจาก
เวลาเริ่มต๎นสอบ เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผ๎ูท่ีเข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะท าการสอบไปแล๎ว 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐ นาที จึงจะออกจากห๎องสอบได๎ 
 ๖.๘ ห๎ามน าอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดเข๎าไปในห๎องสอบ เชํน โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Notebook, Tablet), นาฬิกา (Smart Watch) และอุปกรณ์อื่นตามท่ีกรรมการผ๎ูควบคุมสอบจะเห็นควร 
 ๖.๙ หากผ๎ูใดทุจริตในการสอบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการสอบของผ๎ูนั้น หรืออาจยกเลิก
การสอบท้ังหมด โดยไมํคืนคําสมัครสอบ 
 ๖.๑๐ ผ๎ูสมัครสอบต๎องรับรองเอกสารทุกฉบับท่ีน ามาแสดงตํอคณะกรรมการวําเป็นเอกสาร 
ท่ีทางราชการออกให๎จริง หากตรวจสอบแล๎วปรากฏวําเป็นเอกสารท่ีมิใชํทางราชการออกให๎  จะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 
 ๖.๑๑ ผ๎ูสมัครสอบท่ีผํานการสอบคัดเลือก ต๎องยินยอมให๎ทางราชการพิจารณาบรรจุ 
เข๎ารับราชการท้ังในสถานท่ีกรุงเทพ ปริมณฑล หรือตํางจังหวัด หากไมํยินยอมเข๎ารับราชการตามท่ีทางราชการ
ก าหนด ถือวําสละสิทธิ์การเข๎ารับราชการในทุกกรณี 
 ๖.๑๒ ผ๎ูสมัครสอบต๎องรับรองตนเองวํามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครทุกประการ  
หากทางราชการตรวจสอบพบวําผ๎ูสมัครมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามประกาศรับสมัครไมํวําจะอยูํในขั้นตอนใด 
เชํน การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม๎จะสํงหลักฐาน หรือท าสัญญาแล๎วก็ตาม ถือวํา
ผ๎ูสมัครสอบขาดคุณสมบัติมาต้ังแตํข๎างต๎น และไมํมีสิทธิ์เข๎ารับราชการ หรือหากมีค าส่ังบรรจุเข๎ารับราชการ หรือ
จ๎างงานแล๎วก็สามารถยกเลิกค าส่ังบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานได๎ 

๗. ผู้ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) ต๎องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๗.๑ การรายงานตัว ให๎มารายงานตัวตํอคณะกรรมการฯ พร๎อมรับเอกสารท่ีทางราชการออกให๎
เพื่อน าไปด าเนินการ ในวันจันทร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห๎องยุทธนาธิการ (ช้ัน ๒)  
ภายในศาลาวําการกลาโหม หากลํวงเลยเวลาตามท่ีก าหนด ให๎ถือวําสละสิทธิ์ในทุกกรณี (ส าหรับหลักฐาน  
การรายงานตัวตาม ข๎อ ๘. ให๎น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
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 ๗.๒ การตรวจรํางกาย ผ๎ูเข๎ารับการตรวจรํางกาย (ยกเว๎น พนักงานราชการ) จะต๎องไปตรวจรํางกายท่ี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า ในวันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผ๎ูเข๎ารับการตรวจรํางกายจะต๎อง
ช าระเงินคําตรวจรํางกาย คนละไมํเกิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) และไมํสามารถเรียกคืนได๎  
และให๎ถือผลการตรวจรํางกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไมํมี 
การตรวจซ้ าแตํอยํางใด และจะไมํพิจารณาผลการตรวจรํางกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ท้ังนี้การตรวจ
รํางกายให๎งดอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. คืนวันกํอนตรวจ (ด่ืมน้ าเปลําได๎เพียงเล็กน๎อย) 
 ๗.๓ การทดสอบด๎านจิตเวช ในวันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จส้ินการตรวจรํางกาย 
ท้ังนี้ ให๎เตรียมดินสอ 2B และ ยางลบ มาใช๎ส าหรับท าแบบทดสอบจิตเวชด๎วย (ยกเว๎นพนักงานราชการ) 
 กรณีผ๎ูท่ีสอบได๎เป็นบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์  หรือผลการตรวจรํางกายไมํผําน หรือการทดสอบ 
ด๎านจิตเวชไมํผําน คณะกรรมการจะเรียกผ๎ูท่ีผํานการสอบคัดเลือกท่ีได๎คะแนนในล าดับถัดไปเป็นผ๎ูท่ีได๎รับ 
การคัดเลือก (ตัวจริง) 

๘. หลักฐานการรายงานตัว (ให๎น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 ๘.๑ ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ 
 ๘.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๘.๓ ส าเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูสมัคร/ส าเนาการเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ๎ามี)  
 ๘.๔ ส าเนาทะเบียนบ๎านของบิดา/มารดา/ส าเนาการเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ๎ามี)  
 ๘.๕ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาของผ๎ูสมัคร 
 ๘.๕.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ 
 ๘.๕.๒ ส าเนาปริญญาบัตร พร๎อม TRANSCRIPT (แปลเป็นภาษาไทยเทํานั้น) 
 ๘.๕.๓ กรณีใช๎หนังสือรับรองจะต๎องมีข๎อความวํา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” 
 ๘.๖ เอกสารทางทหาร 
 ๘.๖.๑ ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) กรณียังอยูํในระยะเวลาการตรวจเลือก 
 ๘.๖.๒ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.๓, สด.๘) 
 ๘.๖.๓ กรณีหลักฐานการผํอนผัน หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) 

๙. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 ๙.๑ ข๎อมูลท่ัวไปสอบถามได๎ท่ีกองพัฒนาก าลังพล ส านักงานนโยบายและแผนการก าลังพล  
กรมเสมียนตรา โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๗ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๙.๒ กรณีมีข๎อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ตให๎สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ท่ีศูนย์บริการ
ข๎อมูลทางโทรศัพท์ ไอเน็ต โทร. ๐ ๒๒๕๗ ๗๑๕๙ กด ๓ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๙.๓ ตรวจสอบรายละเอียดตําง ๆ ของการสมัครได๎ท่ีเว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือ
เว็บไซต์  https://opsd.thaijobjob.com ได๎ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 ๙.๔ แผนท่ีการเดินทางไปสถานท่ีสอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ ทดสอบวิภาววิสัย  
ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว ตามแนบท๎ายประกาศ 
 ๙.๕ กรณีฉุกเฉินเฉพาะวันท่ีท าการสอบภาควิชาการ การทดสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบ
สมรรถภาพรํางกาย และการสอบสัมภาษณ์ สามารถติดตํอกับเจ๎าหน๎าท่ีโดยตรง ต้ังแตํเวลา ๐๖.๐๐ น.  
ของวันนั้นได๎ท่ี พันเอก ชลวิทย์  เจริญวิศาล ผ๎ูอ านวยการกองพัฒนาก าลังพล ส านักงานนโยบายและแผน 
การก าลังพล กรมเสมียนตรา หมายเลข ๐๙๘ ๓๙๒ ๕๔๖๑  

  

/ ๑๐. ... 
 

http://opsd.mod.go.th/


-slJ -

d do d,
6)o. lrtnfrn:nlsi'lrtlu il:varur::rLr"rr:dru':riri:aoudpufronr orrdx,iufi"l#ffnr:rirrfruar:r:.rlifrrL
-_+-..ri r h r d 14) , oi o]. o q c,,r t1 ru d y
x4T0tUfltjuttua{LUSlr-rvlTuUL'lLuU:un1fl'r tv\0Lcdf,r'}TfnLUuil'1Tfi0UriluLilpr:EJF}rrul5Ul_tiOrl

-,&' u d 4 v u v
vllfr nt:aouffprtfianrtfior:TnLu1:-u?'ltn1: *fiu{trlrutudru-nr-rutJ#nn:yy}T'}{nff'}Iuu

pirrf,unr: lprunru*'n:::rilrrrudxfi{r0{6i1#n{'iutjfr'nn:svi:?.{flff{?l}r uau{rtvTvr:ru.jrirififfierfi1}r-}r6r !u -- --.--$

d:e*uHodrutr{ uanaln'[{F}?1e]iFr'r1&rareili6}?0{vj'rure{ r.nnvrur'rfrffLprulCIr-ldrrrBun-{ur,rnrJ:u}attI

Elcutt?lu tratfrTrj:eru,i'{Trrugr:s fi"loc#r*rurdr#*vln sttinsruuTuuruua}wrun.=rir#u*u n=ur*fiof*=-,

Im. o l*tstsb oenete,iJ

d:vnrg {u 'lu1'l tv.p riurn:.: ii.rl.'odab

?laolnlnron a)--*l) rJ s,
(tJ:urrid inrc1nifl)

:acil#nn:cy:rqnar1ul

d:surun:::rnr:drur anT :'aol6pr rfi an rir#run

rar r{r#nc ruild'e n :vyr:': c n arlwJ

     ้



 

 

 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  

(พนักงานราชการ ๘ ต าแหน่ง ๒๘ อัตรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบเพือ่จ้างงานเป็นพนกังานราชการ  (๘ ต าแหน่ง ๒๘ อัตรา) 

 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งพนักงานราชการ 
(กลุ่มงานบริการ) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

เพศ จ านวน 
อัตรา 

 
๓๐๑ 
๓๐๒ 
๓๐๓ 
๓๐๔ 
๓๐๕ 
๓๐๖ 
๓๐๗ 

พนักงานธุรการ 
กรมเสมียนตรา 
ส านักงบประมาณกลาโหม 
กรมพระธรรมนญู 
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
กรมการเงินกลาโหม 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 

 
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 

 
๓๐๘ 
๓๐๙ 
๓๑๐ 

 
๓๑๑ 

 
๓๑๒ 
๓๑๓ 
๓๑๔ 

พนักงานบริการ 
กรมพระธรรมนญู 
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
กรมการเงินกลาโหม 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
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/หญิง 
ชาย/หญิง 

 
ชาย/หญิง 

 
ชาย 

ชาย/หญิง 
ชาย/หญิง 

 
๒ 
๑ 
๑ 
 
๒ 
 
๑ 
๑ 
๑ 



 

- ๒ - 

 
๓๑๕ 

พนักงานพัสดุ 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 

 
ชาย 

 
๔ 
 

 
๓๑๖ 

 

พนักงานดับเพลิง 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 
ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 

 
ชาย 

 
๑ 
 

 
๓๑๗ 

ลูกมือชําง 
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

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

 
ชาย 

 
๑ 
 

 
๓๑๘ 

พนักงานโรงพิมพ ์
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

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

 
ชาย/หญิง 

 

 
๑ 

 
๓๑๙ 

พนักงานบริการขนสํง 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
ม.๓, ม.๖ 

 
ชาย 

 
๑ 
 

 
๓๒๐ 

พนักงานชํวยการพยาบาล 
ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
ม.๖, ปวช., ปวส. 

 
ชาย/หญิง 

 

 
๑ 
 

 
 
หมายเหตุ    ส าหรับสถานท่ีท างานให๎ดูในรายละเอียดของแตํละต าแหนํง 



 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ  
 

 ๑. เป็นผ๎ูมีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไมํต่ ากวําสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นผ๎ูชายต๎องพ๎นภาระทางทหารแล๎ว 
 ๓. เป็นผ๎ูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ด๎วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔. ไมํเป็นข๎าราชการหรือลูกจ๎างของสํวนราชการ พนักงานหรือลูกจ๎างของหนํวยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ๎างของสํวนราชการท๎องถิ่น 
 ๕. ไมํเป็นผ๎ูด ารงต าแหนํงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าท่ีในพรรคการเมือง 
 ๖. ไมํเป็นผ๎ูมีรํางกายทุพพลภาพจนไมํสามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎ ไร๎ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไมํสมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑                 
แหํงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๗. ไมํเป็นผ๎ูท่ีอยูํในระหวํางถูกส่ังให๎พักราชการ หรือถูกส่ังให๎ออกจากราชการไว๎กํอน 
 ๘. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
 ๙. ไมํเป็นผ๎ูบกพรํองในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไมํเป็นผ๎ูเคยกระท า               
การทุจริตในการสอบเข๎ารับราชการ 
 ๑๐. ไมํเป็นผ๎ูเคยต๎องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให๎จ าคุก เพราะกระท าความผิด              
ทางอาญา เว๎นแตํเป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได๎กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑. ไมํเป็นผ๎ูเคยถูกลงโทษ ให๎ออก  ปลดออก  หรือไลํออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหนํวยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 หมายเหตุ ส าหรับผ๎ูท่ีขาดคุณสมบัติในข๎อ ๔ และ ๕ อนุโลมให๎สมัครได๎ แตํหากผํานการสอบ 
คัดเลือก จะต๎องลาออกจากต าแหนํงดังกลําวกํอนท าสัญญาจ๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตวิชาสอบต าแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ) 

 
พนักงานธุรการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การส าเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ 
 ๒. รับ – สํง เก็บ รวบรวมรําง และตอบโต๎หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 

 ๓.  ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการสํงก าลังบ ารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการท้ังปวง 
 ๔.  ใช๎ เก็บ รักษา และซํอมบ ารุงเครื่องมือ  เครื่องใช๎ อุปกรณ์ตําง ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง และอาคารสถานท่ี 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องกับราชการ หรือตามท่ีผ๎ูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 

๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ 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        (๑ อัตรา) 
               สถานที่ท างาน    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๐๒  พนักงานธุรการ   ส านักงบประมาณกลาโหม     (๑ อัตรา) 
               สถานที่ท างาน    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๐๓  พนักงานธุรการ   กรมพระธรรมนูญ      (๑ อัตรา)  
               สถานที่ท างาน    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๐๔  พนักงานธุรการ   กรมการพลังงานทหาร  
       ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  (๒ อัตรา) 
       สถานที่ท างาน   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๐๕  พนักงานธุรการ   กรมการเงินกลาโหม      (๓ อัตรา) 
 สถานที่ท างาน   ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 

รหัส ๓๐๖  พนักงานธุรการ   ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน     (๑ อัตรา) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม            
                สถานที่ท างาน   ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๐๗  พนักงานธุรการ  ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม    (๑ อัตรา) 
                สถานที่ท างาน   ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 



 

พนักงานบริการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด๎านห๎องประชุม ห๎องรับรอง บ๎านพักรับรอง สโมสร แหลํงสมาคม 
และสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีก าหนด 
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – สํง เอกสารและพัสดุ 
 ๓. ต๎อนรับและบริการในการจัดเล้ียง งานเล้ียงรับรอง งานพธิีตําง ๆ และผ๎ูท่ีมาใช๎สถานท่ีนั้น ๆ 
 ๔. ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานท่ี พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๕. ติดตํอราชการตามท่ีผ๎ูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผ๎ูบังคับบัญชามอบหมาย 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการประชุม การจัดห๎องประชุม และการจัดเล้ียง (เอกสารเรื่องวิชาการ
จัดเล้ียง กรมวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
 ๒. ความรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ์ส านักงานในเรื่องการใช๎งาน และการปรนนิบัติบ ารุงเบ้ืองต๎น  
 ๓. ความรู๎เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส     
 ๔. ความปลอดภัยในการท างานภายในส านักงาน     
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
 ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ 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      (๒ อัตรา) 
               สถานที่ท างาน   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

รหัส ๓๐๙  พนักงานบริการ   กรมการพลังงานทหาร  
        ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  (๑ อัตรา) 
               สถานที่ท างาน   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๑๐  พนักงานบริการ   กรมการอุตสาหกรรมทหาร   
  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร           (๑ อัตรา) 
                สถานที่ท างาน   เขตดุสิต กรุงเทพมหาคร 

รหัส ๓๑๑  พนักงานบริการ   โรงงานเภสัชกรรมทหาร   
         ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  (๒ อัตรา) 
              สถานที่ท างาน    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๑๒  พนักงานบริการ  กรมการเงินกลาโหม      (๑ อัตรา) 
              สถานที่ท างาน    ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 

 



 

 

รหัส ๓๑๓  พนักงานบริการ   ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน     (๑ อัตรา) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
               สถานที่ท างาน    ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

รหัส ๓๑๔  พนักงานบริการ  ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน    (๑ อัตรา) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
              สถานที่ท างาน    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร/ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๕  

พนักงานพัสดุ   กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (๔ อัตรา) 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. รับ จําย เก็บรักษาหลักฐาน และท าบัญชีพัสดุ 
  ๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ 
  ๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และท าความสะอาดคลัง 
  ๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ 
  ๕. การจัดท ารายงาน หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก๎ไขให๎ทันสมัย 
  ๖. รวบรวมข๎อมูล และจัดท าสถิติการเบิกจําย รวมท้ังจัดท าแผนเพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดหาพัสดุ 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ทดสอบความรู๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบ้ืองต๎น 
  ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดบทท่ัวไป 

    และหมวด ๖ ข๎อความท่ัวไป และหมวด ๒ การจัดซื้อหรือจ๎าง 
  ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

    พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ ข๎อความท่ัวไป และหมวด ๒ การซื้อหรือจ๎าง 
 ๔. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

 เพศ  ชาย 

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

  สถานที่ท างาน  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๖  

พนักงานดับเพลิง  กรมการอุตสาหกรรมทหาร       (๑ อัตรา) 
     ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ประจ าสถานีดับเพลิงของหนํวยเพื่อพร๎อมปฏิบัติตามค าส่ัง 
 ๒. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช๎ในการดับเพลิง 
 ๓. ดูแลและรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๔. ชํวยเหลือในการป้องกันมิให๎เกิดเพลิงไหม๎ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการดับเพลิง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. สํวนกฎหมาย ส านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   กระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐) 
 ๓. สถาบันวิจัยความปลอดภัยในการท างาน กรมสวัสดิการค๎ุมครองแรงงาน 
  กระทรวงมหาดไทย (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน) 
 ๔. กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 
  - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม๎ 
  - การแบํงประเภทของเพลิง 
  - จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ 
  - การป้องกันแหลํงก าเนิดของการติดไฟ 
  - วิธีการดับเพลิงประเภทตําง ๆ 
  - วิธีการใช๎อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยบุคคลท่ีใช๎การดับเพลิง 
  - แผนการป้องกันระงับภัย 

 ๕. คํูมือปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย  
  ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับ 
  อัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 ๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

 เพศ  ชาย 

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

  สถานที่ท างาน  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ์ 

 
 
 
 
 

 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๗   

ลูกมือช่าง ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม       (๑ อัตรา) 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานชํวยเหลือในการซํอมขั้นต๎นเกี่ยวกับงานชําง และลักษณะงานของหนํวยท่ีก าหนด 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางเบ็ดเตล็ดภายใต๎การควบคุมของผ๎ูบังคับบัญชา 
 ๓. ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ประวัติและโครงสร๎างของเครื่องยนต์ 
 ๒. การจัดแบํงประเภทของเครื่องยนต์ 

 ๓. หลักการการท างานเบ้ืองต๎นของเครื่องยนต์ 

 ๔. ระบบน้ ามันเช้ือเพลิงเครื่องยนต์ 
 ๕. ระบบระบายความร๎อนเครื่องยนต์ 

 ๖. การบ ารุงรักษารถยนต์และการแก๎ไขข๎อขัดข๎องของเครื่องยนต์ 
 ๗. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎เครื่องมือชําง 

 ๒. การตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 

 ๓. การถอดและประกอบช้ินสํวนเครื่องยนต์ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข๎องกับลักษณะงาน 

  สถานที่ท างาน  ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๘ 

พนักงานโรงพิมพ์  ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม      (๑ อัตรา)
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียงพิมพ์ต๎นฉบับหนังสือ แบบพิมพ์และส่ิงพิมพ์ตํางๆ  
 ด๎วย Computer Graphic 
 ๒. ปฏิบัติงานออกแบบส่ิงพิมพ์ จัดรูปแบบส่ิงพิมพ์พร๎อมภาพประกอบภายในเลํม  
 โดยใช๎โปรแกรมด๎าน Graphic 
 ๓. พิสูจน์หรือตรวจอักษรข๎อความจากการเรียงพิมพ์ 
 ๔. ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผ๎ูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. หลักการพื้นฐานของการพิมพ ์
 ๒. ระบบการพิมพ์ท่ีส าคัญ 
 ๓. ขั้นตอนการผลิตส่ิงพิมพ์ 
 ๔. คุณลักษณะท่ัวไปของกระดาษ 
 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. สามารถบอกขนาดของส่ิงพิมพ์ได๎ (๘ หน๎ายก, ๑๖ หน๎ายก และ ๓๒ หน๎ายก) 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา   ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง 
กับลักษณะงาน 

  สถานที่ท างาน   ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๙  

พนักงานบริการขนส่ง  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    (๑ อัตรา) 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระวาง ยกขน บรรทุก และยึดตรึงพัสดุเพื่อการขนสํง 
 ๒. ท าความสะอาดสถานท่ี และหีบหํอพัสดุท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๓. ใช๎และบ ารุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๔. ดูแลและรักษาส่ิงอุปกรณ์ท่ีจะท าการขนสํงให๎อยูํในสภาพปกติและมิให๎สูญหาย 
 ๕. บันทึก และรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ท่ีจะท าการขนสํงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องกับราชการ หรือตามท่ีผ๎ูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์ 
 ๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
 ๔. การปรนนิบัติบ ารุงรถเบื้องต๎น 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 - สอบการขับรถ  

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา    ม.๓, ม.๖ 

 สถานที่ท างาน  ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

 คุณสมบัติอื่น ๆ  ผ๎ูสมัครต๎องมีใบอนุญาตขับรถ ประเภทรถยนต์สํวนบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

รหัสต าแหน่ง ๓๒๐  

พนักงานช่วยการพยาบาล  ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   (๑ อัตรา) 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน๎าท่ีในฐานะชํวยการพยาบาล ท่ีต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านการ
ดูแลสุขภาพภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ของแพทย์และพยาบาล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได๎รับ
มอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. หลักการรักษาพยาบาลเบ้ืองต๎น 
 ๓. หลักการป้องกันการติดเช้ือในสถานพยาบาล 
 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. หลัก Sterile technique (การล๎างมือ ๗ ขั้นตอน) 
 ๒. การคัดแยกขยะติดเช้ือ 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๖, ปวช., ปวส. 

  สถานที่ท างาน  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ผนวก ง 
ก าหนดการการสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 
 

 

 
 

 ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
  วันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒    ประชาสัมพันธ์ สลก.สป. และ inet 
๑ วันอังคารท่ี ๙ เม.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศ - เปิดรับสมัครสอบ ทางส่ือตําง ๆ และเว็บไซต์ 
  ถึง    คัดเลือก http://opsd.mod.go.th 
  วันศุกร์ท่ี ๓ พ.ค.๖๒     หรือเว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
        (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ) 
๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พ.ค.๖๒ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศรายช่ือผ๎ูมีสิทธิ์สอบและ เว็บไซต์ 
       สถานท่ีสอบ http://opsd.mod.go.th 
        เว็บไซต์ 
      

 
https://opsd.thaijobjob.com 

๓ การสอบภาควิชาการ 
  วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค.๖๒ ๐๙.๐๐ - ต าแหนํงพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

    

ถึง 
๑๒.๐๐ น. 
 

 

หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ๎ง
ให๎ทราบในวันประกาศ 

รายช่ือผ๎ูมีสิทธิ์สอบ 
    ๑๓.๓๐ - - ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร  

  
 

๑๖.๓๐ น.     

  
วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ พ.ค.๖๒ ๐๙.๐๐  

ถึง 
- ต าแหนํงนายทหารประทวน 

 
  

๑๖.๓๐ น. 
  ๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิ.ย.๖๒ ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลสอบภาควิชาการ เว็บไซต์ 

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

 

 

 

 



 

- ๒ - 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๕ การสอบภาคปฏิบัติ 
 วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน มหาวิทยาลัยรังสิต 

   

  (รหัส ๒๐๑, ๒๐๒, ๒๐๗, ๒๐๘,     
   ๒๑๐) 
- ต าแหนํงพนักงานราชการ  
  (รหัส ๓๐๑ – ๓๑๔)   

 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน โรงเรียนทหารขนสํง 
     (รหัส ๒๐๓) กรมการขนสํงทหารบก 
   - ต าแหนํงพนักงานราชการ  
     (รหัส ๓๑๙)  
 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน โรงเรียนชํางฝีมือทหาร 

     

  (รหัส ๒๐๕, ๒๐๖) 
- ต าแหนํงพนักงานราชการ  
  (รหัส ๓๑๗)    

 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
  (รหัส ๒๐๙) และอวกาศกลาโหม 

 
 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน ส านักโยธาธิการ 

ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

    

  (รหัส ๒๑๑) 
 

 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงพนักงานราชการ ส านักงานสนับสนุน 

 
  (รหัส ๓๑๘) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
 วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน ส านักงานแพทย์ 
      (รหัส ๒๑๒, ๒๑๓) ส านักงานสนับสนุน 
   - ต าแหนํงพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
     (รหัส ๓๒๐)  

 ๖ วันอังคารท่ี ๙ ก.ค.๖๒ ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 
       เว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 

 



 

- ๓ - 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๗ การทดสอบวิภาววิสัย 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ก.ค.๖๒ 
 
 

๐๘.๐๐ น. นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน 
พนักงานราชการ 

รายงานตัว ณ ห๎องพินิตประชานาถ 
(ช้ัน ๒) 

ภายในศาลาวําการกลาโหม 
๘ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๒ ๐๖.๐๐ น.  (นายทหารสัญญาบัตร และ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

 นายทหารประทวน) 
การทดสอบสถานีตําง ๆ 
(เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ) 
(๑) สถานีท่ี ๑ ดันพื้น 
(PUSH-UP) ภายใน ๒ นาที 
(๒) สถานีท่ี ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) 
ภายใน ๒ นาที 

   (๓) สถานีท่ี ๓ วิ่ง ระยะทาง  
   ๑,๐๐๐ เมตร  

๙ การสอบสัมภาษณ์ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ก.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ น. นายทหารสัญญาบัตร รายงานตัว 
ณ ห๎องพินิตประชานาถ (ช้ัน ๒) 

ภายในศาลาวําการกลาโหม 
๑๒.๓๐ น. นายทหารประทวน 

วันศุกร์ท่ี ๑๙ ก.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ น. พนักงานราชการ 
 ๑๐ วันพุธท่ี ๓๑ ก.ค.๖๒ ๑๑.๐๐ น. ประกาศผลผ๎ูสอบได๎ 

เป็นบุคคลตัวจริง 
เว็บไซต์ 

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

๑๑ วันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒ ๐๘.๓๐ น. ผ๎ูสอบได๎เป็นบุคคลตัวจริง ห๎องยุทธนาธิการ (ช้ัน ๒) 
      รายงานตัว ภายในศาลาวําการกลาโหม 
     

๑๒ วันพุธท่ี ๗ ส.ค.๖๒ ๐๘.๐๐ น.  ตรวจรํางกาย, ทดสอบจิตเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
        โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า 
        (ช้ัน ๑๐) 
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ผนวก จ 

โรคซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
 
 
 โรคหรือสภาพรํางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมํสามารถจะรับราชการทหารได๎ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 (๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 
  (ก) ตาข๎างหนึ่งข๎างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํใน
ระดับต่ ากวํา  ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉล่ียแคบกวํา ๑๐ องศา 
  (ข) สายตาไมํปกติ คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํในระดับ ๖/๒๔ 
หรือต่ ากวําท้ังสองข๎าง 
  (ค) สายตาส้ันมากกวํา ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกวํา ๕ ไดออปเตอร์ ท้ังสองข๎าง 
  (ง) ต๎อแก๎วตาท้ังสองข๎าง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ต๎อหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเส่ือมท้ัง ๒ ข๎าง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุํนท้ังสองข๎าง 
  (ซ) ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไมํท างาน สูญเสียอยํางถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกท้ังสองข๎าง ต๎องใช๎เสียงในชํวงคล่ืนความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที  หรือ  
เกินกวํา ๕๕ เดซิเบล จึงจะได๎ยินท้ังสองข๎าง 
  (ข) หูช้ันกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองข๎าง 
  (ค) เย่ือแก๎วหูทะลุท้ังสองข๎าง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยํางถาวรจนอาจอันตรายร๎ายแรง 
  (ข) ล้ินหัวใจพิการ 
  (ค) การเต๎นของหัวใจผิดปกติอยํางถาวร จนอาจเกิดอันตรายร๎ายแรง 
  (ง) โรคของกล๎ามเนื้อหัวใจ ชนิดท่ีไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎และอาจเป็นอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญํโป่งพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเป็นอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร๎างเลือดผิดปกติอยํางรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะม๎ามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไมํหายและอาจเป็นอันตราย 
 

 
 
 
 

/(๕) ... 
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 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ท่ีได๎รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
  (ข) โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากวําร๎อยละ ๖๐ ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด๎วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสํสายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยได๎โดยภาพถํายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
  (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด๎วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
 (๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข) กลํุมอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเรื้อรัง 
  (ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแตํก าเนิด (Polycystic Kidney) 
 (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข๎อ และกล๎ามเนื้อ 
  (ก) โรคข๎อหรือความผิดปกติของข๎อ ดังตํอไปนี้ 
  ๑) ข๎ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
  ๒) ข๎อเส่ือมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis) 
  ๓) โรคข๎อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
  (ข) แขน ขา มือ เท๎า นิ้ว อยํางใดอยํางหนึ่งผิดปกติดังตํอไปนี้ 
  ๑) แขน ขา มือ หรือเท๎า ด๎วน หรือพิการ ถึงแม๎วําจะรักษาด๎วยวิธีใหมํท่ีสุดแล๎วก็ยัง 
ใช๎การไมํได๎ 
  ๒) นิ้วหัวแมํมือด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎การไมํได๎ 
  ๓) นิ้วชี้ของมือด๎วนต้ังแตํข๎อปลายนิ้ว 
  ๔) นิ้วมือในมือข๎างเดียวกันต้ังแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช๎การไมํได๎ 
  ๕) นิ้วหัวแมํเท๎าด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช๎การไมํได๎ 
  ๖) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างเดียวกันต้ังแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได๎ 
  ๗) นิ้วเท๎าในเท๎าแตํละข๎างต้ังแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น  
ใช๎การไมํได๎ 
 
  ๘) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างใดข๎างหนึ่ง ต้ังแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น 
ใช๎การไมํได๎ 

 
/(ค) ... 
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  (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโกํง หรือคด หรือแอํน จนเห็นได๎ชัดหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (จ) กล๎ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดส้ัน (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให๎อวัยวะสํวน
หนึ่งสํวนใดใช๎การไมํได๎ 
 (๘) โรคของตํอมไร๎ทํอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก) ภาวะตํอมธัยรอยด์ท างานน๎อยไปอยํางถาวร 
  (ข) ภาวะตํอมพาราธัยรอยด์ท างานน๎อยไปอยํางถาวร 
  (ค) ภาวะตํอมใต๎สมองผิดปกติอยํางถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ๎วน (Obesity) ซึ่ งมี คําดัชนีความหนาของรํางกาย (Body Mass Index)  
ต้ังแตํ ๓๕ กิโลกรัมตํอตารางเมตรขึ้นไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรํธาตุ สารอาหารดุลสารน้ าอีเล็กโทรลัยท์
และกรดดําง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  (ช) ภาวะตํอมไทรอยด์ท างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (๙) โรคติดเช้ือ 
  (ก) โรคเรื้อน 
  (ข) โรคเท๎าช๎าง 
  (ค) โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎ 
 (๑๐)  โรคทางประสาทวิทยา 
   (ก) จิตเจริญลําช๎า (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ ากวํานั้น 
   (ข) ใบ๎ (Mutism) หรือพูดไมํเป็นภาษา หรือฟังภาษาไมํรู๎เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
   (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให๎มีอาการชัก (Seizures) อยํางถาวร 
   (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท๎าชนิดถาวร 
   (จ) สมองเส่ือม (Dementia)  
   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีท าให๎เกิดความผิดปกติอยํางมาก 
ในการเคล่ือนไหวของแขนขาอยํางถาวร 
   (ช) กล๎ามเนื้อหมดก าลังอยํางหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (๑๑)  โรคทางจิตเวช 
   (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
  ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
  ๒) โรคจิตกลํุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional 
Disorder) 
  ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
  ๔) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 
and Dysfunction) 
  ๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

 
/(ข) ... 
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แผนที่ ไปมหาวิทยาลัยรังสิต 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ ไปโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนที่ ไปโรงเรียนขนส่งทหารบก 



 

 

ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) 

การเดินทางรถโดยสาร 
สาย ๓๓ร 



 

 

 
 

แผนท่ี ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

แผนท่ี ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  ส านักงานสนบัสนุน 

การเดินทางรถโดยสาร 
สาย ๖๖, ๖๗ และ ๗๐ 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

กรมพระธรรมนูญ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

สนามหลวง 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ถนน หลักเมือง 

ส านักงาน
เลขานุการ 

แผนที่ กระทรวงกลาโหม 

ถนน กัลยาณไมตรี 
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