- สําเนา -

ประกาศกรมสารบรรณทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเปนพนักงานราชการ
___________________
๑. กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบ
คัดเลือกบรรจุเปนพนักงานราชการ จํานวน ๖ อัตรา โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ตําแหนง พนักงานเขียนโปรแกรม กลุมงานเทคนิค อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ
๑๑,๒๘๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา (ชาย,หญิง)
๑.๒ ตําแหนง ชางกลโรงงาน กลุมงานเทคนิค อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท
จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
๑.๓ ตําแหนง พนักงานธุรการ กลุมงานบริการ อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท
จํานวน ๑ อัตรา (ชาย,หญิง)
๑.๔ ตําแหนง พนักงานบริการ กลุมงานบริการ อัตราคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท
จํานวน ๒ อัตรา (ชาย ๑ อัตรา และหญิง ๑ อัตรา)
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ตําแหนง พนักงานเขียนโปรแกรม สํา เร็จ การศึก ษาประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวช.)
ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาในสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรมาแลวไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต จาก
สถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงาน
๒.๒ ตํ า แหนง ชา งกลโรงงาน สํ า เร็จ การศึก ษาประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.),
ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงาน
๒.๓ ตําแหนง พนักงานธุรการ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ
เทียบเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
๒.๔ ตําแหนง พนักงานบริการ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ
เทีย บเทา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการดานหองประชุม
หองรับรอง ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ และทรัพยสินที่เกี่ยวของ หรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/๓. คุณสมบัติ...

-๒๓. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ เปนผูม ีสัญชาติไทย
๓.๒ เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิใ์ จ
๓.๓ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ งดรับผูสมัครบุคคลพลเรือน ชาย
ที่ เกิ ดในป ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ซึ่ ง จะต องเข ารั บการตรวจเลื อกทหารกองประจํ าการในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๓.๔ มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ ไมขัดตอการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๓.๕ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรืออยูในระหว างถู กดําเนิ นคดี สําหรับผูมี ประวัติคดีอาญาและไมกรอกลงในใบสมัครและไมแจ งขอเท็จจริ ง
ต อเจ าหนาที่ รั บสมั ครตามความเป นจริงอั นอาจจะก อให เกิ ดความเสี ยหายต อ ทบ. ได ในภายหลั ง และหาก
ตรวจสอบพบในภายหลังจะถือไดวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาไมจาง หรือระงับการจางในภายหลังได
๓.๖ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๓.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๓.๘ ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐ
๓.๙ ไมเปนผูที่มีรางกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (เฉพาะผูที่ผานการ
ตรวจเลือกทหารแลว ตองมีความสูงตั้งแต ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร สวนผูที่อายุ
ยังไมถึงเกณฑตรวจเลือกทหาร ตองมีความสูงอยางต่ํา ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร)
คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) BMI = น้ําหนักตัว (หนวยเปนกิโลกรัม)/สวนสูงกําลังสอง (หนวยเปน
เมตร) โดยมีผลการวัดดัชนีความหนาของรางกายอยูในเกณฑปกติ (๑๘.๕ – ๒๒.๙ หรือโดยอนุโลมไดไมเกิน
๒๔.๙)
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวยตนเอง (นําฉบับตัวจริงมาแสดง และถายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด)
๔.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา และมารดา
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๔.๔ ใบสําคัญทางทหาร (สด.๘, สด.๙, สด.๓ หรือ สด.๔๓ เฉพาะเพศชาย)
๔.๕ ภาพถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา (ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
/๔.๖ ใบสําคัญ...

-๓-

๖ เดือน)

๔.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ (ไมเกิน
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณี

เสียชีวิต (ถามี)
๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในเวลา
ราชการ (๐๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๓
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๓
และ ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๐๒
๖. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือกตําแหนง พนักงานการเขียนโปรแกรม
๖.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร ๖๐ คะแนน (ปฏิบัต)ิ
๖.๑.๑ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft
office ๒๐ คะแนน
๖.๑.๒ วิเคราะหและออกแบบระบบงาน โดยใชภาษาโปรแกรม ๑ ภาษา ๔๐ คะแนน
๖.๒ ความรูพื้นฐาน/ความรูทั่วไป ๒๐ คะแนน
๖.๓ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๑๐ คะแนน
๖.๔ สัมภาษณ ๑๐ คะแนน
๗. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือกตําแหนง ชางกลโรงงาน
๗.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร ๖๐ คะแนน (ปฏิบัต)ิ
๗.๑.๑ การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft office (Microsoft word, Microsoft
excel, Microsoft power point) ๒๐ คะแนน
๗.๑.๒ การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft word เพื่อพิมพเอกสาร (จับความเร็ว )
๒๐ คะแนน
๗.๑.๓ อธิบายทักษะงานชางที่ถนัด ๑ อยาง ๒๐ คะแนน
๗.๒ ความรูพื้นฐาน/ความรูทั่วไป ๒๐ คะแนน
๗.๓ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๑๐ คะแนน
๗.๔ สัมภาษณ ๑๐ คะแนน
๘. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือกตําแหนง พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
๘.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร ๖๐ คะแนน (ปฏิบัต)ิ
๘.๑.๑ การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft office (Microsoft word, Microsoft
excel, Microsoft power point) ๔๐ คะแนน
๘.๑.๒ การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft word เพื่อพิมพเอกสาร (จับความเร็ว)
๒๐ คะแนน
๘.๒ ความรูพื้นฐาน/ความรูทั่วไป ๒๐ คะแนน
๘.๓ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๑๐ คะแนน
๘.๔ สัมภาษณ ๑๐ คะแนน
/๙. กําหนด ...

-๔๙. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๙.๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
- เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวที่ โรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หากเลยเวลาที่กําหนดไวถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ
- เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๑๕ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือก พรอมรับฟงคําชี้แจงตอ
คณะกรรมการ
- เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ
๙.๒ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประกาศผลสอบขอเขียน คัดเลือกไวตําแหนงละ ๕ เท า
ของโควตาที่ไดรับ โดยตรวจสอบรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก ไดที่เว็บไซตของกองทัพบก http://www.rta.mi.th
หรือเว็บไซตของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอรดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก
อาคาร ๓ ชั้น ๑
๙.๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกขอเขียน
- เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๗.๓๐ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว กองธุรการ
กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๔ หากเลยเวลาที่กําหนดไวถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ
- เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่ง ๘๐๐ เมตร)
ตามหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนด เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพรางกายผูที่บรรจุเขารับราชการใหม ตองไดคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
- เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบสัมภาษณรายบุคคล
๑๐. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองธุรการ กรมสารบรรณ
ทหารบก อาคาร ๓ ชั้ น ๓ ในบริ เ วณกองบั ญ ชาการกองทั พ บก ถนนราชดํ า เนิ น นอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซตของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซตของ กรมสารบรรณทหารบก
http://agdept.rta.mi.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พลตรี วีรสิทธิ จันทรดา
( วีรสิทธิ จันทรดา )
เจากรมสารบรรณทหารบก
กองธุรการ
โทร ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๓
สําเนาถูกตอง
ร.ท.
( ฉลอง จันทรศิริ )
ประจําแผนก สบ.ทบ.
ธ.ค. ๖๑

