
 

 

การรายงานตัวและท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ กอ.รมน. 
ในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00–14.00 นาฬิกา 

 ณ บริเวณพื้นท่ีด้านข้าง อาคารเพชรรัตน์ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี 
 

 1. มาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
  ๑.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรและผู้ค ้าประกันจะต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาท่ีอยู่บริเวณ 
กอ.รมน. สวนรื่นฤดี 
  ๑.๒ ในระหว่างรอเข้ารายงานตัวและท าสัญญาจ้างห้ามจับกลุ ่มพูดคุย รวมถึงระมัดระว ัง 
เรื่องระยะห่างทางสังคม 
 ๑.๓  ผู ้ผ ่านการเลือกสรรและผู ้ค ้าประกัน ท้าความสะอาดมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล 
ท่ีจัดเตรียมไว้บริเวณจุดคัดกรอง และจุดบริการอื่น ๆ 
 ๑.๔  หากผู้ผ่านการเลือกสรรหรือผู้ค ้าประกันอาศัยอยู่ในท่ีพักร่วมกับผู้เป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 หรืออยู่ร่วมกับผู้มีความเส่ียงสูง จะต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีผู้ด้าเนินการคัดกรองฯ ให้ทราบ ก่อนเข้า
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
 ๑.๕  หากผู้ผ่านการเลือกสรรตรวจพบว่าติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันรายงานตัว
และท้าสัญญาจ้าง ให้ผู้นั นยื่นค้าร้องพร้อมหลักฐานแสดงเหตุผลความจ้าเป็นท่ีท้าให้ไม่สามารถเข้ารายงานตัว
และท้าสัญญาจ้างได้ โดยให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ส่ง E-mail: hrisocofficial@gmail.com และ
แจ้งท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 0447)  

2. เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมการรายงานตัวและท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องน าหลักฐานเพิ่มเติมมาแสดงในวันรายงานตัว (น าฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย 
และถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)  
  2.๑ ส าเนาใบสูติบัตร   
  2.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการเลือกสรร, บิดา และมารดา 
  2.๓ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (เฉพาะผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่ได้ยื่นเอกสารฉบับจริง ให้น าเอกสาร
ฉบับจริงมายื่นด้วย) 
   2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  2.5 สมุดประวัติทหารกองหนุน ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร           
จาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย กรณีเคยเป็น     
พลทหารกองประจ าการ, บุคคลพลเรือนท่ีอายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙)       
และหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วใช้ใบรับรองตรวจเลือกทหาร (สด.๔๓) พร้อมท้ังถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 
  2.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณี
เสียชีวิต (ถ้ามี) ท้ังนี้ กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ได้แก่ การไม่ผ่าน
การตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นการผ่าน
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
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3. ผู้ค้ าประกัน 
 3.๑ ในการจ้างพนักงานราชการ ก าหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องมีการค้ าประกัน โดยให้น า          

ผู้ค้ าประกันมาท าสัญญาค้ าประกันในวันท่ีมารายงานตัวและท าสัญญาด้วย ในวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5             
โดยผู้ค้ าประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  3.1.1 เป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน
ขึ้นไป หรือ 

  3.1.2 เป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ ช้ันยศ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยต ารวจเอกขึ้นไป หรือ      
      3.1.3 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป       
        ท้ังนี้ ต้องมิใช่บิดาหรือมารดาของผู้ผ่านการเลือกสรร   
  3.๒ หลักฐานของผู้ค้ าประกัน (น าฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายส าเนาเอกสาร จ านวน ๑ ชุด  
ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)  
   3.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมใบรับรองเงินเดือน 
   3.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   3.2.3 หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) 
   3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส 

 3.๓  อากรแสตมป์ประกอบการท าสัญญาจ้างและค้ าประกัน จ านวน 4๐ บาท (ส่ีสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
ราคา ๑๐ บาท จ านวน 4 ดวง หรือ ราคา ๕ บาท จ านวน 8 ดวง  
 
หมายเหตุ   1.  กรุณาเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ (กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล กอ.รมน. ไม่อนุญาตให้ 
        จอดในพื้นท่ี กอ.รมน. สวนรื่นฤดี)  
 2. ใหผู้้ผ่านการเลือกสรรพร้อมปฏิบัติงานทันที หลังจากรายงานตัวและท าสัญญาจ้างแล้ว 
 3. หากผู้ผ่านการเลือกสรรมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
    กอ.รมน. ให้แจ้งความจ านงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
      (ส่ง E-mail: hrisocofficial@gmail.com และแจ้งท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 0447) 
 
  
 
 
 
 

                                        ตรวจถูกต้อง         อรุณรัตน์  ข่าทิพย์พาที 
                                                             (นางอรุณรัตน์  ข่าทิพย์พาที) 
                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
         15  มีนาคม  ๒๕65 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 
 

หนังสือยินยอมคู่สมรส 
 

                                                                                    ท าท่ี................................................................. 
           วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ. ............... 

 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................ 
อาย.ุ.................ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................อยู่บ้านเลขท่ี ..................
หมู่ท่ี ................. ซอย .................................. ถนน ........................................... แขวง/ต าบล..............................
เขต/อ าเภอ ...................................จังหวัด........................................ในฐานะท่ีเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย  
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า เข้าท าสัญญา
ค้ าประกัน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................  
   
  เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า จ านวน ๑ ฉบับ 
 

 

ลงช่ือ                                                ผู้ให้ค ายินยอม 
              (                                            ) 
 
 

ลงช่ือ                                                พยาน 
              (                                            ) 
 
 

ลงช่ือ                                                พยาน 
              (                                            ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 
 

หนังสือแจ้งความจ านงเพื่อขอสละสิทธิ์รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
วันท่ี……….… เดือน……..……..…..………พ.ศ. …….......…... 

 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  

  ตามที่ข้าพเจ้าขึ ้นบัญชีผู ้ผ ่านการเลือกสรรเพื ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั ่วไป    
ตามประกาศ กอ.รมน. ลงวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖5 เรื ่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื ่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ กอ.รมน. ในต าแหน่ง ……..……..……..…….…............. ล าดับที่ …..........… และให้ข้าพเจ้า 
ไปรายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไปในต าแหน่ง …………………..……….…………… นั้น  

  ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์และรับรองว่า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างเปน็
พนักงานราชการท่ัวไป ในต าแหน่ง ……….………………..………….… ของ กอ.รมน. และข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า
หากข้าพเจ้าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้าง ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไปอีก และถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไปของ กอ.รมน. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………......... 
           (……………………………………......…) 

 
 


