












กองทัพบก 

ผนวก ก 
ใบสมัคร 

         เขียนที่................................................... 
               วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
   ข้าพเจ้า........................................................................สัญชาติ................................เช้ือชาติ...................... 

 เกิดวันที่..................................เดือน .................................................พ.ศ. ................................อายุ.................................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยูบ่้านเลขที่...................................หมู่ที่................................ตำบล................................................................. 
อำเภอ.............................................................................จังหวัด........................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................... .......................... 

ขอทำใบสมัครยื่นต่อ...........................................   
บิดาช่ือ..........................................................................สัญชาติ........................................ เช้ือชาติ...................................... 
มารดาช่ือ......................................................................สญัชาติ..........................................เช้ือชาติ..................................... 
คุณวุฒิการศึกษา............................................................คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก............................................................... 
จากสถานศึกษา.............................................................................................................จังหวัด............................................ 
ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่ง/หน้าที่.............................................หน่วยงาน/บริษัท/อื่นๆ................................................. 
ปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่.....................................................ถึง..............................................รวมระยะเวลา...........ป.ี...........เดอืน 
ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่ง/หน้าที่.............................................หน่วยงาน/บริษัท/อื่นๆ................................................. 
ปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่.....................................................ถึง..............................................รวมระยะเวลา...........ป.ี...........เดอืน 
ข้าพเจ้าเคยตกเป็นหรอืเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเมื่อ........................................................................................... 
และในคดีน้ัน ข้าพเจ้าต้องรับโทษ........................................................................จากศาล.................................................... 

   บัดน้ี ข้าพเจ้าขอสมัครสอบฯ ในตำแหนง่....................................................................................................... 
  ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าเป็นความจริงทุกประการ          
หากข้อความใดหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครสอบฯ เป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐาน     
เพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใดได้ 
  ข้าพเจ้า ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรจุผลสำเร็จของงาน  

 
 
           (ลงช่ือ) ......................................................... ผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ : ๑. การกรอกใบสมัครให้ใช้ ปากกาสีน้ำเงินหรอืปากกาสีดำ เท่านั้น 
 ๒. การเขียนตัวเลขให้ใช้เลขไทย เท่านั้น 
 

รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว 
- ชุดสุภาพ 
- ไม่สวมแว่นตาด า    
- ไม่สวมมวก 
- ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน 



ลำดับการเรียงเอกสารก่อนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย 
 

๑. ใบสมัคร (ผนวก ก.) จำนวน  ๑  ฉบับ 
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบบัภาษาไทย)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

ต้องสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น  
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร                      จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔. สำเนาสำทะเบียนบ้านของผูส้มัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๕. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน  ๑  ฉบับ 
๖. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน  ๑  ฉบับ 
๗. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ของผู้สมัคร, บิดาและมารดา                              จำนวน  ๑  ฉบับ 
    (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ช่ือ - สกุล) 
๘. สำเนาใบมรณะบัตร บิดาหรือมารดา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต) 
๙. สำเนาสูตบิัตรของผูส้มัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    (ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จัดทะเบียนสมรส) 
๑๐. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    โดยแพทย์ต้องระบุว่า ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการรับราชการทหาร ฉบับจริง (ผนวก ง)  
๑๑. สำเนาใบ สด.๓ หรอื สด.๘ (ผู้ชาย) จำนวน  ๑  ฉบับ 
      (สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเปน็ทหารกองหนุน หรือสำเร็จการฝกึวิชาทหารช้ันปทีี่ ๓ ข้ึนไป ) 
๑๒. สำเนาใบ สด. ๙ (ผู้ชาย) จำนวน  ๑  ฉบับ 
      (สำหรับบุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑก์ารตรวจเลือกทหาร) 
๑๓. สำเนาใบ สด. ๔๓ (ผู้ชาย) จำนวน  ๑  ฉบับ 
      (สำหรับบุคคลพลเรือนทีผ่่านการตรวจเลือกทหารแล้ว) 
๑๔. หลักฐานการได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)        จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ( มาแล้ว ๓ เข็ม) 
 
 
 
 
  หมายเหตุ :  ๑. สำเนาเอกสารใหผู้้สมัครลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบบั 

                      ๒. ให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งไปรษณีย์ไทยในคราวเดียว              
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครพบว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ           
แม้ภายหลังผู้สมัครนั้นจะส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมก็ตาม จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการขอสอบในภายหลังได้           
และพิจารณาตัดสิทธ์ิเข้าสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ๓. ให้ติดรูปถ่ายในใบสมัคร (ผนวก ก) ให้เรียบร้อย พร้อมแนบรูปถ่าย ๑ นิ้ว อีก ๒ รูปมาพร้ อมเอกสาร
หลักฐาน  



ผนวก ข 
กำหนดการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืน/ทหารกองหนุน เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ    

เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
๑ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - ประกาศรับสมัครและสมัครผ่านทาง   

ระบบอินเทอรเ์น็ต 
** ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัคร   
โดยไม่เกินวันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 
(ภายในเวลาราชการหรือก่อนเวลา 
๑๖.๓๐ น.)            

- เว็บไซต์ของศูนย์การทหารราบ 
http://infantry-center.rta.mi.th 
- สง่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
เท่านั้น ให้ถือเอาวนัและเวลาท่ี
เจ้าหน้าท่ีรับเข้าระบบเป็นสำคัญ 
หากส่งเกินวันท่ีกำหนดให้ส่ง       
จะถูกตัดสิทธ์ิรายชื่อเขา้รับการสอบ 

๒ วันที่ ๘ ก.ค. ๖๕  - ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบคัดเลอืก - เว็บไซต์ของศูนย์การทหารราบ 
http://infantry-center.rta.mi.th 

๓ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
สอบภาควิชาการ 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 

๑๔.๐๐ - ๑๕๐๐ น. 

- ลงทะเบียนรบับัตรประจำตัวสอบ    
( พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครฯ 
๑๐๐ บาท ) 
- ผู้สมัครรายงานตัวและลงช่ือเข้าห้อง
สอบและคณะกรรมการคุมสอบช้ีแจง
การปฏิบัติในการสอบให้ผูส้มัคร
รับทราบ 
- ดำเนินการสอบภาควิชาการ 

- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร  
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 
- ณ อาคารอเนกประสงค์    
พัน.นร.จู่โจม สอ.ฯ 
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 
มีใบรับรองผล RT-PCR หรือ 
ATK ท่ีมีผลเป็นลบภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ ๗๒ ชั่วโมง 
นับถึงวันท่ี ๑๘ ก.ค. ๖๕  

๔ 
 

วันที่ ๑๙  ก.ค. ๖๕ 
 

 
สอบภาคปฏิบัต ิ

๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

- ผู้สมัครรายงานตัวและลงช่ือเข้าสอบ 
และคณะกรรมการคุมสอบช้ีแจงการ       
ปฏิบัติในการสอบให้ผูส้มัครรบัทราบ 
- เร่ิมดำเนินการสอบภาคปฏิบตัิแบ่งเป็น 
ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน่งทีส่อบ คือ 
พนักงานบริการ  
พนักงานธุรการ  
พนักงานพิมพ์  
พนักงานคอมพิวเตอร์  
พนักงานการเงินและบัญชี 
ภาคปฏิบัติการพยาบาล 
ตำแหน่งทีส่อบ คือ 
ผู้ช่วยพยาบาล 

- ณ สถานที่สอบภาคปฏิบัต ิดังนี ้
 
 
 
- ณ อาคาร ๒ ช้ัน ๓  
กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ 
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 
 
 
 
- ณ ห้องประชุม ๑  โรงพยาบาล
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 

            



- ๒ - 
ลำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

  ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

- พักรบัประทานอาหาร 
- เร่ิมดำเนินการสอบภาคปฏิบตัิแบ่งเป็น 
ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน่งทีส่อบ คือ 
พนักงานบริการ  
พนักงานธุรการ  
พนักงานพิมพ์  
พนักงานคอมพิวเตอร์  
พนักงานการเงินและบัญชี 
ภาคปฏิบัติการพยาบาล 
ตำแหน่งทีส่อบ คือ 
ผู้ช่วยพยาบาล 

 
 
- ณ อาคาร ๒ ช้ัน ๓  
กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ 
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 
 
 
 
- ณ ห้องประชุม ๑  โรงพยาบาล
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 

๕ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕  - ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก - เว็บไซต์ของศูนย์การทหารราบ 
http://infantry-center.rta.mi.th 

๖ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ๐๕๓๐ – ๐๖๐๐ น. 
 
 

๐๖๐๐ – ๐๙๐๐ น. 
 
 
 

๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. 
 
 

๑๒๐๐ น. 
๑๓๐๐ - ๑๖๓๐ น. 

- ให้ผูส้มัครลงช่ือเข้ารบัการทดสอบ 
คณะกรรมการคุมสอบช้ีแจงการ       
ปฏิบัติในการสอบให้ผูส้มัครรบัทราบ 
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย        
(ดันพื้น, ลุกนัง่, ว่ิง ๒ ก.ม.) 
 
 
- ตรวจร่างกายเบื้องต้น, ตรวจรอยสัก, 
ตรวจสารเสพติด 
 
- พักรบัประทานอาหาร 
- กรอกแบบฟอรม์ตรวจสอบ  digital 
footprint และ ตรวจประวัติ
อาชญากรรม 

- ณ สนามกีฬากลาง           
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดกีฬา) 
มีใบรับรองผล RT-PCR หรือ 
ATK ท่ีมีผลเป็นลบภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ ๗๒ ชั่วโมง 
นับถึงวันท่ี ๒๕ ก.ค. ๖๕  
- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร  
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดกีฬา) 
- ณ แหล่งสมาคมนายทหาร  
ค่ายธนะรัชต ์
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 

๗ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๕ ๐๖.๐๐ น.  
 
 
 

๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

- ให้ผูส้มัครลงช่ือเข้ารบัการสอบ
สัมภาษณ์ คณะกรรมการคุมสอบช้ีแจง
การปฏิบัติในการสอบให้ผูส้มัคร
รับทราบ 
- สอบสัมภาษณ์ 
- พักรบัประทานอาหาร 
- สอบสัมภาษณ์ 

- ณ กองการศึกษา โรงเรียน
ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 
 
- ณ กองการศึกษา โรงเรียน
ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) 

 

 



- ๓ - 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
๘ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕  - ประกาศผลการสอบคัดเลอืกรอบ

สุดท้าย 
- เว็บไซต์ของศูนย์การทหารราบ 
http://infantry-center.rta.mi.th  

๙ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๕ ๐๘๓๐ น. เป็นต้นไป - รายงานตัวทำสัญญาและตรวจ
เอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ๑. ชุดสุภาพ : ให้แต่งกาย ดังนี้.- 
               ๑.๑ สุภาพบุรุษ เสื้อเช้ิตคอปกหรือเสื้อโปโล ให้นำชายเสื้อใส่เข้าในกางเกง งดเสื้อยืดคอกลม และไม่อนุญาต
ให้สวมเสื้อคลุม, เสื้อสูท หรือเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กางเกงขายาวทรงสุภาพ (งดกางเกงยีน, กางเกงวอร์ม) 
สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น 
                ๑.๒ สุภาพสตรี เสื้อเช้ิตคอปกหรือเสื้อโปโล ให้นำชายเสื้อใส่เข้าในกระโปรง งดเสื้อยืดคอกลมและไม่
อนุญาตให้สวมเสื้อคลุม, เสื้อสูท หรือเสื้อกันหนาว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กระโปรงยาวคลุมเข่า สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น 

๒. ชุดกีฬา : ให้แต่งกาย ดังนี้.-         
 ๒.๑ สุภาพบุรุษ เสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อโปโล กางเกงกีฬาขาสั้นหรือกางเกงวอร์ม สวมถุงเท้า และรองเท้ากีฬา 

                     ๒.๒ สุภาพสตรี เสื้อยืดคอมกลมหรือเสือ้โปโล กางเกงกีฬาขาสัน้หรอืกางเกงวอร์ม สวมถุงเท้า และรองเท้ากีฬา 
                ๓. ใบรับรองผล RT-PCR หรือ ATK ต้องออกโดย โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หรือหน่วย
บริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งในเอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนถึงวัน     
มารายงานตัว และต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี.้- 
 ๓.๑ ช่ือ - นามสกุล ผู้รับการตรวจ 
 ๓.๒ วันที่ตรวจ 
 ๓.๓ ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative) 
 ๓.๔ ช่ือ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตรวจถูกต้อง 
          พ.อ. 
                (ศุภชัย  โยคนิตย์) 
                    หก.กกพ.ศร. 
     
มิ.ย. ๖๔ 



ผนวก ค 

เกณฑ์การทดสอบร่างกายของ ทบ (ดันพ้ืน, ลุกน่ัง, ว่ิง ๒ กม.) 

 

 
ห้วงอายุ (ปี) 

เกณฑ์การทดสอบ ๕๕ % 
ดันพ้ืน ลุกน่ัง ว่ิง ๒ ก.ม.  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑๗ - ๒๑ ๓๗ ๑๖ ๔๗ ๔๕ ๑๐.๓๕ ๑๒.๓๕ 
๒๒ - ๒๖ ๓๕ ๑๔ ๔๒ ๔๐ ๑๑.๐๐ ๑๓.๐๐ 
๒๗ - ๓๑ ๓๓ ๑๓ ๓๗ ๓๕ ๑๑.๓๐ ๑๓.๓๐ 
๓๒ - ๓๖ ๒๘ ๑๒ ๓๓ ๓๐ ๑๒.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๓๗ - ๔๑ ๒๗ ๑๑ ๒๘ ๒๗ ๑๒.๓๕ ๑๔.๕๐ 
๔๒ - ๔๖ ๒๑ ๑๐ ๒๗ ๒๕ ๑๓.๑๐ ๑๕.๒๐ 
๔๗ - ๕๑ ๑๘ ๙ ๒๕ ๒๒ ๑๓.๔๕ ๑๕.๔๕ 

 

  

หมายเหตุ :  ๑. กำหนดอายุสำหรบัผูส้มัครทุกตำแหน่งตั้งแต่ ๑๘ - ๓๕ ปีบรบิูรณ์    

 ๒. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑผ์่าน ๕๕ % ไม่มีคะแนน 
  ๓. ผู้ที่ทดสอบไมผ่่านตามเกณฑ์ทีก่ำหนดถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ 
 

 

 



 



 



 



 
 



 
 

  



ผนวก จ 

ขอบเขตและหนา้ท่ีของพนักงานราชการ 

ตำแหน่ง หน้าท่ี 
พนักงานบริการ ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ด้านหอ้งประชุม หอ้งรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ณาปนา

สถาน และสถานทีอ่ื่นๆ ที่กำหนด 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรบั – ส่ง เอกสารและพัสด ุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพธีิการต่างๆ และผู้มาใช้สถานที่นัน้ 
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบรเิวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพยส์ินที่เกี่ยวข้อง 
๕. ติดต่อราชการตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
๖. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

พนักงานการเงินและบัญชี ๑. จัดทำ รวบรวม และเกบ็รกัษาเอกสารทางการเงินหรืองบประมาณ 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบญัชี และงบประมาณ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
๓. บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบี้ยงต้น จัดทำบญัชีแยกประเภท และทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ 
๔. ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกบัภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
๕. รับ และจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทัง้รบัผิดชอบทีร่ับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน 
๖. ทำงบแสดงยอดเงินรบัจ่ายและคงเหลือ พรอ้มทัง้สง่เงินเหลือในกรณีทีร่ับเงินไปจ่าย 
๗. เก็บรักษาบญัชีและหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 
๘. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่                                         
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

ผู้ช่วยพยาบาล ๑. ให้การพยาบาลข้ันพื้นฐานภายใต้การควบคุมและการแนะนำของแพทยห์รือพยาบาลตามหลักวิชาการ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัการรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมของแพทยห์รือพยาบาล 
๓. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

พนักงานพิมพ ์ ๑. พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
๒. พิมพ์เอกสารและบรรณาสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๓. รายงานและเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาเมื่อมีปญัหาข้อขัดข้อง 
๔. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานต่างๆ 
๕. เก็บรักษาและทำบัญชีคุมสิ่งอปุกรณ์ 
๖. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 



ตำแหน่ง หน้าท่ี 
พนักงานธุรการ ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพก์ารสำเนา ตรวจสอบ ตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ 

๒. รับ - ส่ง เกบ็ รวบรวมร่างและตอบโต้หนงัสือราชการและเอกสารของทางราชการ 
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการ ทั้งปวง 
๔. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 

พนักงานคอมพิวเตอร ์ ๑. ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒. ติดตามและปรับปรงุข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
๓. นำข้อมูลเข้า - ออก จัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกบัราชการ หรอืตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  

 

 หมายเหตุ  : ๑. พนักงานราชการเป็นการจ้างตามความจําเป็นของภารกิจ ดังนั้น เมื่อมีการทําสัญญาจ้าง ให้พนักงานราชการปฏบิตัิ   
ในหน่วยงานใดให้ก็ถือว่าได้มีการจ้างตามความจําเป็นของภารกิจเฉพาะของหน่วยงานนั้น จึงไม่ได้กําหนดให้มีการย้ายหรือโอนไว้ 

        ๒. การจ้างเป็นไปตามความจําเป็นของภารกิจ แต่สูงสุดไม่เกิน ๔ ปี  ในแต่ละสัญญา และส่วนราชการสามารถต่อสัญญา
จ้างได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง ภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ๔ ปี ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
อนุมัติ ข้ึนอยู่กับความจําเป็นของภารกิจที่มีต่อเนื่อง และพนักงานราชการมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน ๔ ปี อยู่ ในระดับไม่
ต่ำกว่าระดับดี 

 

 

- ๒ - 


