(สําเนา)

ประกาศกรมขาวทหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
-----------------------------------ดวยกรมขาวทหาร มี ความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ กลุมงานบริการ ตําแหนง พนักงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ เพศชาย/หญิง
๑.๒ มีสัญชาติไทย
๑.๓ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
๑.๔ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๕ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๖ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอืน่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๑.๗ ไมเ ปนผูดํารงตําแหนง ทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือ เจาหนา ที่
ในพรรคการเมือง
๑.๘ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
๑.๙ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๑.๑๐ ไม เปนผู บกพร องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รั งเกียจของสังคม และไมเป นผูเคย
กระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผู ที่เคยตอ งรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลอ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒. หลักฐานการสมัคร
๒.๑ ใบสมัคร
๒.๒ ใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตร
๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ผูสมัคร, บิดา, มารดา)
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒.๕ รู ป ถายหนาตรงไม ส วมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไม เ กิน ๖ เดือ น
จํานวน ๒ รูป
/๒.๖ เอกสาร…

-๒๒.๖ เอกสารสําคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓)
๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๓. กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแตวันจั นทรที่ ๑๓ ถึง วันอั งคารที่ ๒๑ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ
ที่ กองกลาง กรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๔. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่ หองประชุม ๑ กรมขาวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๕. วิธีการเลือกสรร
การสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน การทดสอบดวยสถานการณจําลอง และการ
สัมภาษณ
ประกาศ

ณ

วันที่

พฤษภาคม

พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ) พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ
(ธิวา เพ็ญเขตกรณ)
เจากรมขาวทหาร
กกล.ขว.ทหาร
สําเนาถูกตอง
ร.อ.หญิง
(เจริญศรี ทองใบ)
นายทหารกําลังพล แผนกธุรการและกําลังพล
กกล.ขว.ทหาร
พ.ค.๕๙

ขอบเขตการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ ขว.ทหาร
ตําแหนง พนักงานบริการ
สอบในวันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑ ภาคทฤษฎี - ความรูทั่วไป ๑. ขาวจากสื่อรายวัน ดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ ขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก
เริ่มสอบ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน
ประชาคมอาเซียน ในระหวางวันที่ ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน เวลา ๖๐ นาที
พ.ศ.๒๕๕๙ และคานิยมคนไทย
หองประชุม ๑
๒. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมขาวทหาร
กรมขาวทหาร
และกองบัญชาการกองทัพไทย
๒ สอบสัมภาษณ
เริ่มสอบ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

๓ ภาคปฏิบัติ
เริ่มสอบ ๑๓.๓๐ น.

ใชเกณฑผาน/ไมผาน
๑๐๐ คะแนน
เกณฑผานรอยละ ๗๐
หองประชุม ๑
กรมขาวทหาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑. ทักษะการทําความสะอาด
(ขัดพื้นหรือทําความสะอาดหองน้ําหรือเช็ดกระจก)
๒. การบริการทั่วไป
(เสิรฟน้ําหรือเสิรฟกาแฟหรือเสิรฟอาหาร)

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

ตรวจถูกตอง
พันเอกหญิง
(กฤตยา วัฒนาภิรมย)
ผูอํานวยการกองกลาง กรมขาวทหาร

