- สําเนาคูฉบับ -

ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเขารับราชการ
-----------------------------------กรมการทหารชาง มีความประสงครบั สมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบ
คัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 150 อัตรา
โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียด ดังนี้.๑. คุณวุฒิ
๑.๑ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล , ซอมบํารุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกลโรงงาน
จํานวน 27 อัตรา
๑.๒ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การกอสราง
สาขางานกอสราง , โยธา , สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกอสราง
จํานวน 44 อัตรา
๑.๓ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางเชื่อม
จํานวน 12 อัตรา
๑.๔ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส , ไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางไฟฟา
จํานวน 41 อัตรา
๑.๕ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางานยานยนต , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางยนต
จํานวน 26 อัตรา
๑.๖ ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเขารับราชการขางตน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ สําหรับผูทมี่ ี
คุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดจะตองสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กําหนดไวขางตนดวย มิฉะนั้นจะไมรับสมัคร และจะ
เรียกรองสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยูไมได
๒. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
๒.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
และไมเกิน ๒๕ ป (พ.ศ.ปจจุบันลบดวย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเปนบุคคลจําพวกที่ ๑ ในกรณีที่เปนทหาร
กองประจําการจะตองครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
๒.๒ ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ตามระเบียบ กห.
วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวน
ประจําการ หรือพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.2557
๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
๒.๔ งดบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศ จาสิบตรี - จาสิบเอก
๒.๕ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2540 – 2541 ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๖ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหารไมเปนโรค
หรือมีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.
๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต ๗๖ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก
และมีน้ําหนักตัว ตั้งแต ๔๘ กก. ขึ้นไป

-๒๒.๗ ไมมีรอยสักใหเห็นอยางชัดเจนนอกรมผา เมื่อแตงกายดวยเครื่องแบบทหาร หรือ
ชุดกีฬาของหนวย (เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือเขา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของทาง
ราชการทหาร ไมมีแผลเปนที่ดูนาเกลียด และไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
รับสมัคร
๒.๘ ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมากอน
๒.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว
หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
๒.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
๒.๑๑ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ และไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา สําหรับผูที่มีประวัติคดีอาญาและไมกรอกลง
ในใบสมัครเขารับราชการ และไมแจงใหเจาหนาที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัครแจง
ขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังได
๓. ขอกําหนด
๓.๑ ผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไวในขอ 1 จะใชคุณวุฒิตางๆ ที่สูงกวานั้น มาเรียกรองสิทธิ
บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูไมได
3.2 เมื่อผานการสอบคัดเลือกแลวจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน
ประจําเหลาทหารชาง ตั้งแต 4 มิถุนายน 2561 โดยไดรับยศสิบตรี
3.3 เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งยศตามขอ 3.2 แลว จะตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง หลังจากสําเร็จการฝกอบรมแลว จะไดรับการปรับยายไป
รับราชการในหนวยตางๆ ตามผลคะแนนในการฝกอบรม กรณีไมสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร ดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลัง และเรียกชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจํานวน
ที่จายจริง
3.4 หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติขัดตอระเบียบของกองทัพบก และประกาศ
รับสมัคร ใหถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเขารับราชการพรอมกับ
ดําเนินคดีและเรียกใหชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจํานวนที่จายจริง
3.5 หากผูสมัครดังกลาวไมชดใชคาเสียหายตามขอ 3.3 หรือ ๓.๔ ผูคํา้ ประกันจะตองชดใช
คาเสียหาย / คาใชจาย ทั้งหมด
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย
ตนเอง พรอมสําเนาถูกตองดวยตัวผูสมัครเองทุกฉบับ และนําฉบับจริงมาแสดงดวย (หากหลักฐานไมครบถวนตาม
รายการที่กําหนด จะไมรับสมัครฯ)
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา มารดา
อยางละ ๒ ฉบับ
๔.๓ สําเนาใบสูติบัตร
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดา มารดา
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๕ สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยาของ บิดา มารดา
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๖ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ระบุวาสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๗ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน 3 รูป

-๓๔.๘ ใบสําคัญทางทหาร
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๘.๑ ผูที่อายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๙)
พรอมฉบับจริง และตองมีรางกายสมบูรณดี ไมขัดตอพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๘.๒ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจําการ ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือ
รับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๔.๘.๓ ผูที่เปนทหารกองประจําการที่จะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุน ในวันที่
1 พฤษภาคม 2561 ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๓) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๔.๘.๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ – 5 จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
๔.๘.๕ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสําเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) พรอมฉบับจริง รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจ
เลือกระบุวาเปนคนจําพวกที่ ๑
4.9 สําเนาเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามขอ 6.5) จํานวน 2 ฉบับ
๕. การรับสมัคร
๕.๑ สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม รองเทากีฬา (กรณียังไมปลดประจําการแตงกาย
ชุดเครื่องแบบ)
๕.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซตกรมการทหารชาง
(http://www.engrdept.com)
๖. การสอบและการใหคะแนน
๖.๑ สอบภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
๖.๑.๑ ทฤษฏีชางตามสาขาวิชา ๖๐ คะแนน
๖.๑.๒ ความรูทั่วไป ๒๐ คะแนน
๖.๑.๓ วิชาทหาร ๒๐ คะแนน
๖.๒ สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (๖๐ คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี) เทานั้น
๖.๓ สอบสัมภาษณ (๔๐ คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี)
เทานั้น
๖.๔ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จํานวน ๓ ทา
โดยใชเกณฑผานของกองทัพบก รอยละ ๕๕ เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) เทานั้น
มีดังนี้.6.4.๑ ดันพื้น ๒ นาที เกณฑต่ําสุด ๓๕ ครั้ง เกณฑสูงสุด ๘๐ ครั้ง
6.4.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที เกณฑต่ําสุด ๔๒ ครั้ง เกณฑสูงสุด ๘๗ ครั้ง
6.4.๓ วิ่ง 800 เมตร เกณฑต่ําสุด 5.05 นาที เกณฑสูงสุด 3.15 นาที
๖.๕ กําหนดใหคะแนนเพิ่มสําหรับผูที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

-๔๖.๕.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบอันตราย
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหนาที่หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุการณทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บถึงตาย
เพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทํา
ขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือบุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลา
หาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามชั้นปที่สําเร็จการฝกวิชาทหารกลาวคือ
ชั้นปที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพิ่มให ๓, ๔ และ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน ตามลําดับ
๖.๕.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ที่ยงั รับ
ราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบกมากอน เวนที่เปนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพรอง
ตอหนาที่ เพิ่มให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการ เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๕ ลูกจางชั่วคราวลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป (เวนเปนผูที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิด
บกพรอง) เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๖ ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑขางตนหลายขอ
ใหเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ
ทั้งในขอ ๖.๕.๒ และ ๖.๕.๓ ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพิ่มรวมกัน
๗. กําหนดวันสอบคัดเลือก
๗.๑ สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฏี) ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕61 การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้น
ไมมีปก กางเกงวอรม รองเทากีฬา (กรณียังไมปลดประจําการแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารชาง
(หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์)
- เวลา 13.30 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
- เวลา 14.00 น.
เริ่มทําการสอบ (หากเขาหองสอบชากวาเวลาที่กําหนด
15 นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ)
7.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com)
7.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ในวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือก
ภาควิชาการ(ภาคทฤษฎี)) การแตงกาย เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงขาสั้นสีดํา และรองเทาผาใบ
- เวลา 06.00 – 06.30 น.
รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง
ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง
- เวลา 06.30 – 12.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการทดสอบรางกาย
ณ สนามหญาหนากองบัญชาการ กรมการทหารชาง
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7.4 สอบสัมภาษณ ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี)) การแตงกาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน (กรณียงั ไมปลด
ประจําการใหแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.00 – 08.30 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน
โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
- เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบสัมภาษณ
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
7.5 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 4 เมษายน ๒๕61 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี)) การแตงกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน หรือชุดชางตามสายงานฯ
- เวลา ๐๘.๓๐ – 09.00 น.
รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง
ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง
- เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบภาคปฏิบัติ
๗.6 ตรวจรางกาย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาคทฤษฏี) การแตงกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา
และรองเทาหุมสน (กรณียังไมปลดประจําการใหแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.30 น.
รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง
7.7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com)
๗.8 รายงานตัวและทําสัญญา ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ – 16.00 น.
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ไดที่ กองกําลังพล กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๑๒๕ , ๕๓๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

พลโท
( จักรชัย โมกขะสมิต )
เจากรมการทหารชาง
กองกําลังพล
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