-๑-

คําชี้แจงการทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุรยิ างค์ทหารบก รุ่นที่ ๓๖/๖๒
บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จะต้องเตรียมการทําสัญญา
มอบตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้.๑. ขั้นตอนการเตรียมและทําสัญญา เข้าเป็นนักเรียนดุรยิ างค์ทหารบก
A. ก่อนวันทําสัญญา
๑. ปฏิบัติด้านเอกสาร
- เตรียมเอกสารราชการของนักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้คา้ํ ประกัน
๒. Download หนังสือสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก www.rta-band.com/rtabs
ตัวอย่างการกรอกเอกสารการทําสัญญา สามารถดูได้ที่ ใน www.rta-band.com/rtabs
๓. สั่งพิมพ์เอกสาร ดังนี้
๓.๑ เอกสารหมายเลข ๑ / คําชี้แจงการทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ๑ ชุด ( ชุดละ
๔ แผ่น)
๓.๒ เอกสารหมายเลข ๒ / ใบตรวจสอบหลักฐานฯ ๑ แผ่น
๓.๓ เอกสารหมายเลข ๓ / หนังสือสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ๒ ชุด ( ชุดละ ๑๒ แผ่น )
B. วันทําสัญญา
มารายงานตัวทําสัญญามอบตัว ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
บุคคล

กิจกรรม

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

ตัวจริง - ลงทะเบียน

๐๘.๐๐ น.

- ทําสัญญาฯ

๐๘.๓๐๑๒.๐๐น.

- ใต้ อ าคารกองร้ อ ย
รร.ดย.ทบ.
- อาคารกองบัญชาการ
กรมดุ ริ ย างค์ ท หารบก
ชั้น ๓
-

- หากผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ไม่มา
รายงานตัวทําสัญญามอบตัวตามกําหนด จะ
ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

อะไหล่ รายงานตัวเมื่อได้รับ
ก า ร ติ ด ต่ อ จ า ก
โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์
ทหารบก

-

- โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จะเรียกบุคคล
อะไหล่ มาดํ า เนิ น การทํ า สั ญ ญามอบตั ว
เมื่อมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละ
สิ ท ธิ์ หรื อ ไม่ ส ามารถมารายงานได้ ต าม
กําหนดตามลําดับที่ประกาศ

หมายเหตุ - วันเวลา และสถานที่รายงานตัวและทําสัญญาให้ถือตามที่ระบุในเอกสารคําชี้แจงฉบับนี้เป็นสําคัญ
- การรายงานตัว ผู้มสี ิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ต้องไปรายงานตัวตรงต่อเวลา
(การแต่งกาย : ชุดนักเรียน)
- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่สามารถมารายงานตัวได้ทันตามเวลาที่กําหนด ให้รีบดําเนินการ
แจ้งเหตุได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๙๓๗๘ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

-๒-

๔. บุคคลที่นักเรียนจะต้องพามาในวันทําสัญญา คือ ผู้ปกครอง ( พร้อมคู่สมรส ) และผู้ค้ําประกัน
( พร้อมคู่สมรส)
คุณสมบัติของผู้ปกครอง

คุณสมบัติของผู้คา้ํ ประกัน

๑. ต้องเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน
๒. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน ซึ่งทาง
ราชการเชื่อถือ โดยไม่เป็นนักศึกษา พระภิกษุสามเณร
หรื อ นั ก บวชในศาสนาอื่ น และสามารถติ ด ต่ อ กั บ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้โดยสะดวกและทันที
๓. ผู้ปกครองต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน
๔. ผู้ปกครองต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากคู่สมรสให้ทํานิตกิ รรมสัญญาได้
๕. ผู้ปกครองต้องยินยอม การเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์
ทหารบกและยิ น ยอมให้ ผู้ ส มั ค รทํ า สั ญ ญากั บ
กองทั พ บก และจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใน
ระหว่างการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก และการ
ละเมิดสัญญา ภายหลัง เมื่อจบการศึกษาแล้ว

๑. ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการทหารหรื อ ตํ า รวจชั้ น สัญ ญาบัต ร ชั้ น ยศ
ตั้ ง แต่ ร้ อ ยตรี เรื อ ตรี เรื อ อากาศตรี หรื อ ร้ อ ยตํ า รวจตรี หรื อ
ข้าราชการพลเรือน ที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า (โดยต้องมีหนังสือรับรองการเทียบตําแหน่งงานจาก
หน่วยงานมาด้วย)
๒. มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี
๓. ผู้ค้ําประกัน ๑ คน จะทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนได้เพียง
๑ คน เท่านั้น
๔. ผู้ค้ําประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง
๖. ผู้ค้ําประกันจะต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
คู่สมรสให้ทํานิติกรรมสัญญาได้

๕. หลักฐานการทําสัญญา
นํา เอกสารจริง พร้อมสําเนา ๒ ชุด ของนักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้ค้ําประกัน ตามตารางข้างล่าง
เอกสารของนักเรียน
เอกสารของนักเรียน
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว (๒ รูป)
๒. ใบสูติบัตร
๓. ระเบียนผลการเรียน
ปพ.๑ : ๓ หรือใบรับรอง
๔. บัตรประชาชน
๕. ทะเบียนบ้าน
๖. ใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีเปลี่ยนชื่อ/
สกุล)

เอกสารของบิดานักเรียน
๗. ทะเบียนบ้าน
หรือ
ใบมรณบัตร(กรณี
เสียชีวิต)

เอกสารของมารดา
๘. ทะเบียนบ้าน
หรือ
ใบมรณบัตร(กรณี
เสียชีวิต)

เอกสารของบิดาและมารดา
๙. ทะเบียนสมรส
หรือทะเบียนหย่า
หรือหนังสือรับรองบุตร(กรณี
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

เอกสารของผูป้ กครอง
กรณี สมรส
๑. บัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ทะเบียนสมรส
๔. บัตรประชาชนคู่สมรส

กรณี โสด
๑. บัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
เปลี่ยนชื่อ/สกุล)
๔.หนังสือรับรองบุตร

กรณี หย่า
๑. บัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ทะเบียนหย่า

กรณี หม้าย
๑. บัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ใบมรณบัตรคู่สมรส

๔. ใบเปลี่ยนชื่อ
๔. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล) เปลีย่ นชื่อ/สกุล)

๕. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
กรณี สมรส ผู้ปกครองต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ทํานิติกรรมได้

หมายเหตุ เอกสารที่จะนํามาในวันทําสัญญา ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่ออกโดยทางราชการ
* เจ้าของเอกสาร ต้องรับรองสําเนาถูกต้อง ในเอกสารฉบับสําเนาทุกฉบับ

-๓-

* สําเนาทะเบียนบ้าน จะต้องมีเลขทีบ่ ้าน และชื่อบุคคลอยู่ในสําเนาแผ่นเดียวกัน
เอกสารของผูค้ ้ําประกัน
กรณี สมรส
๑. บัตรข้าราชการ
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ทะเบียนสมรส
๔. บัตรประชาชนคู่สมรส
๕. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยน
ชื่อ/สกุล)
๖. หนังสือรับรองเงินเดือน

กรณี โสด
๑. บัตรข้าราชการ
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
เปลี่ยนชื่อ/สกุล)
๔. หนังสือรับรองเงินเดือน
และรับรองความโสด

กรณี หย่า
๑. บัตรข้าราชการ
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ทะเบียนหย่า

กรณี หม้าย
๑. บัตรข้าราชการ
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. ใบมรณบัตรคู่สมรส

๔. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
เปลี่ยนชื่อ/สกุล)
๕. หนังสือรับรอง
เงินเดือน

๔. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
เปลี่ยนชื่อ/สกุล)
๕. หนังสือรับรองเงินเดือน

กรณี สมรส ผู้ค้ําประกันต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่สมรส ให้ทํานิติกรรมได้
การเข้าทําสัญญา
๑. สถานีที่ ๑ การตรวจหลักฐาน
- ให้นักเรียนจัดเรียงเอกสารสําหรับการทําสัญญา ดังนี้
๑. จัดเรียงเอกสาร ตามใบตรวจหลักฐานการทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกให้
ครบถ้วนตามลําดับ
๒. จัดเรียงเอกสาร หนังสือสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
๓. ดําเนินการตรวจหลักฐานตาม ข้อ ๑ - ๒ ตามช่องหมายเลขที่กําหนด
๒. สถานีที่ ๒ การลงนามในหนังสือสัญญาและเก็บหลักฐาน
- นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้ค้ําประกัน ลงนามในหนังสือสัญญาต่อหน้าคณะกรรมการ
- คณะกรรมการเก็บหลักฐาน
๓. สถานีที่ ๓ การชําระเงินและวัดตัวตัดเครื่องแต่งกาย (เฉพาะนักเรียน)
- ชําระเงินค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๖,๖๓๐ บาท
- วัดตัวตัดเครื่องแต่งกาย
ค่าใช้จ่ายในวันทําสัญญา
ผู้ที่ได้ทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกต้องชําระเงินในวันทําสัญญาดังนี้
๑. ค่าประกันของเสียหาย
๒,๐๐๐ บาท
๒. ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว
๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าชุดกีฬา
๑,๕๐๐ บาท
๔. ค่าหนังสือเรียน
๒,๑๐๐ บาท
๕. ค่าบํารุงห้องสมุด
๑,๐๐๐ บาท
๖. ค่าอากรแสตมป์
๓๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖,๖๓๐ บาท

-๔-

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ
๑. รองเท้าผ้าใบสีดํา ทั้ง ชาย และ หญิง
๒. ชุดชั้นในนํามาให้เพียงพอทั้งชายและหญิง
๓. ผู้หญิงให้นํากางเกงกีฬาขายาวสีน้ําเงินดํามาคนละ ๒ ตัว
๔. ให้นําเงินติดตัวมาได้ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท
๕. ผู้ชายตัดผมสั้นให้เรียบร้อย ( ด้านข้างและด้านหลังศีรษะขาว )
๖. ผู้หญิงเกล้าผมถักเปียม้วนไว้ด้านหลังผูกโบสีดํา
๗. ผู้มีโรคประจําตัวให้นํายาและของใช้ส่วนตัวมาด้วย
๘. ไม่ให้นําของมีค่าติดตัวมาโดยเด็ดขาด ( ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ )
๙. ของใช้อนื่ ๆ โรงเรียนจัดเตรียมให้
๑๐. ให้นําผู้ปกครองและผู้ค้ําประกันเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
ให้นักเรียน, ผู้ปกครอง, ผู้ค้ําประกัน ทําความเข้าใจคําชี้แจงตามที่กล่าวมานี้ ทั้งเรื่องการเตรียมบุคคลและ
เตรียมเอกสารประกอบการทําสัญญา หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๓๗๘ ในเวลาราชการ

