
 

 
ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเขารับราชการ (โควตาประจําป) 
------------------------------------ 

        ดวย  กรมการทหารชาง  มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน   และบุคคลพลเรือนชาย 
เพ่ือสอบคัดเลือกเขารับราชการ เปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 
๗ อัตรา  โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้.- 
   ๑. ตําแหนงสายงานท่ีเปดรับสมัคร  
 ๑.๑ สายงาน เสมียน    จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๒ สายงาน พลขับรถ    จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๓ สายงาน ชางยนต     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๔ สายงาน ชางกอสราง     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๕ สายงาน ชางกลโรงงาน    จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๖ สายงาน ชางเชื่อมโลหะ     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๗ สายงาน ชางไฟฟา  จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.๑.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน   หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปท่ี ๓ จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน  มีอายุไมต่าํกวา  ๑๘  ปบริบูรณ  และไมเกิน  ๓๐  ป  ( พ.ศ.ปจจุบัน
ลบดวย พ.ศ.เกิด ) หรือผูท่ีผานการเกณฑทหารแลว ( เปนบุคคลจําพวกท่ี ๑ ) 
  ๒.๑.๒ ผูสมัคร ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
  ๒.๑.๓ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูท่ีมีหนี้สินลน
พนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา 
  ๒.๑.๔ งดรับสมัคร นายสิบกองหนุนท่ีมียศ จาสิบตรี - จาสิบเอก  
  ๒.๑.๕ มีรางกายแข็งแรงสมบูรณด ีไมขัดตอการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
    ๒.๑.๖ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายท่ีเกิด พ.ศ.๒๕๓๗ –  ๒๕๓๘ ซึ่งจะตองเขารับการ
ตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๒.๑.๗ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย      
ทรงเปนประมุข 
  ๒.๑.๘ บุคคลท่ีมีรอยสักตามรางกาย  ตองอยูภายในรมผา และมีลักษณะท่ีไมมีขนาด
ใหญจนนาเกลียด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๒.๑.๙ ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมา
กอน 
  ๒.๑.๑๐ ไมเปนผูท่ีเคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง 
และไมเปนผูท่ีอยูในระหวางพักราชการ 
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  ๒.๑.๑๑ ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวน
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ  สําหรับผูท่ีมีประวัติคดีอาญาและไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการ และไม
แจงใหเจาหนาท่ีรับสมัครทราบ เม่ือตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการ
ตั้งแตแรก กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังได 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   ๒.๒.๑ ผูสมัครสายงาน เสมียน ตามขอ ๑.๑ เปนทหารกองหนุน มีความรูไมต่าํกวาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทา    ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถพิมพดีด
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได มีความรูเก่ียวกับงานสารบรรณและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 
  ๒.๒.๒ ผูสมัครสายงาน  พลขับรถ ตามขอ ๑.๒  เปนทหารกองหนุน  มีอายุไมต่าํกวา 
๒๒ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ป มีความรูไมต่าํกวามัธยมศึกษาตอนตน  (ม.๓) หรือเทียบเทาตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตจากเจาหนาท่ีฝายพลเรือนแลว กับมีความรูดานซอม
เครื่องยนตเบื้องตน ( งดรับผูท่ีตาบอดสี )     
   ๒.๒.๓ ผูสมัครสายงาน ชางยนต ตามขอ ๑.๓ เปนบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน  
มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ชางยนต  หรือในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงานยานยนต ตาม
แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๒.๔ ผูสมัครสายงาน   ชางกอสราง  ตามขอ ๑.๔   เปนทหารกองหนุน   มีความรู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ชางกอสราง ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๒.๕ ผูสมัครสายงาน ชางกลโรงงาน ตามขอ ๑.๕   เปนทหารกองหนุน    มีความรู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา  ชางกลโรงงาน  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๒.๖ ผูสมัครสายงาน ชางเชื่อม ตามขอ ๑.๖ เปนบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน    
มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ชางเชื่อมโลหะ  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๒.๗ ผูสมัครสายงาน   ชางไฟฟา    ตามขอ ๑.๗   เปนทหารกองหนุน    มีความรู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา  ชางไฟฟา   ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ๒.๓ หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติขัดตอระเบียบของกองทัพบก และประกาศ
รับสมัคร ใหถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิปลดออกจากราชการในภายหลังได 
พรอมกับดําเนินคดีและเรียกใหชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจํานวนท่ีจายจริง 
 ๒.๔ หากผูสมัครดังกลาวไมชดใชคาเสียหายตาม ขอ ๒.๓    ผูค้าํประกันจะตองชดใช
คาเสียหาย / คาใชจาย ท้ังหมด  
  ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวยตนเอง และนําฉบับจริงมาแสดงดวย ( งดรับสมัครผูท่ีมีหลักฐานไมครบถวน / ไมสมบูรณ ) 
  ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๒  ฉบับ  
 ๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  บิดา  มารดา   อยางละ ๒  ฉบับ 
  ๓.๓ สําเนาใบสูติบัตร       จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เชน  การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร  บิดา  มารดา   
                               และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา      จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๕ สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยาของ บิดา มารดา   จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๖ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน     จํานวน  ๒  ฉบับ   
 ๓.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน  ๔  รูป 
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 ๓.๘ ใบสําคัญทางทหาร     จํานวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๘.๑ ผูท่ีอายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร    ใชสําเนาหนังสือสําคัญ 
(สด.๙) พรอมฉบบัจริง มีความสูงตั้งแต ๑๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป และมีขนาดรอบอกตั้งแต ๗๖ เซนติเมตรข้ึนไปใน
เวลาหายใจออก 
  ๓.๘.๒ ผูท่ีผานการเปนทหารกองประจําการ      ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) 
และหนังสือรับรองความประพฤตจิากหนวยตนสังกัด  
  ๓.๘.๓ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปท่ี ๓ จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ  
   ๓.๘.๔ บุคคลพลเรือนท่ีผานการตรวจเลือกทหารแลว       ใชสําเนาใบรับรองผล 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) พรอมฉบับจริง   รับเฉพาะ 
ผูท่ีผลการตรวจเลือกระบุวาเปนคนจําพวกท่ี ๑   ตองมีความสูงตั้งแต ๑๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป และขนาดรอบอก 
๗๖ เซนติเมตรข้ึนไปในเวลาหายใจออก ตามขนาดท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกไดวัดไว 
 ๓.๙ หลักฐานประกอบในการใหคะแนนเพ่ิมแกผูท่ีเปนทายาทของทหาร ขาราชการ และ
ลูกจางประจํา สังกัดกองทัพบก ตามขอ ๔.๕      จํานวน  ๒  ฉบับ 
  ๔. การสอบและการใหคะแนน 
  ๔.๑ สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 
  ๔.๑.๑ สายงาน  เสมียน   
    ๔.๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
                                    พ.ศ.๒๕๕๕      ๕๐    คะแนน 
    ๔.๑.๑.๒ ภาษาไทย    ๒๕  คะแนน 
    ๔.๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
    ๔.๑.๒ สายงาน พลขับรถ 
    ๔.๑.๒.๑ ความรูในการใชรถและกฎจราจร  ๕๐    คะแนน 
    ๔.๑.๒.๒ ภาษาไทย    ๒๕ คะแนน 
     ๔.๑.๒.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
  ๔.๑.๓ สายงาน ชางยนต, ชางกอสราง, ชางกลโรงงาน, ชางเชื่อมโลหะ และ ชางไฟฟา 
    ๔.๑.๓.๑ ทฤษฎีชางตามสาขาวิชา   ๕๐   คะแนน 
    ๔.๑.๓.๒ ภาษาไทย    ๒๕ คะแนน 
    ๔.๑.๓.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
 ๔.๒ สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา  (๕๐ คะแนน) เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี 
เทานั้น      
 ๔.๓ สอบสัมภาษณ   (๒๐ คะแนน) เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เทานั้น  
 ๔.๔ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ( ๓๐ คะแนน) ตองผานเกณฑ ทบ. รอยละ ๕๐ (ดันพ้ืน, 
ลุกนั่ง และ วิ่ง  ๒  กิโลเมตร) เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎ ีเทานั้น 
 ๔.๕ กําหนดใหคะแนนเพ่ิมผูท่ีสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการ ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  ๔.๕.๑ เปนบุตรทหาร  ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหนาท่ีฯ เพ่ิมให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
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  ๔.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร  เพ่ิมคะแนนใหตามชั้นสูงสุดท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหาร 
เพ่ิมให ๓ , ๔ และ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๔.๕.๓ ผูท่ีเปนบุตรของทหาร ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ท่ียังรับ
ราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบก มากอน   เวนท่ีเปนผูท่ีถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิด
บกพรองตอหนาท่ี เพ่ิมให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๔.๕.๔ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการมาแลว  เพ่ิมให ๕ ใน ๑๐๐ 
คะแนน 
   ๔.๕.๕ ลูกจางชั่วคราวลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ท่ียังปฏิบัติงาน
ใน กองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปข้ึนไป (เวนเปนผูท่ีถูกปลดเนื่องจากมีความผิด
บกพรอง) เพ่ิมให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๕.๖ ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑขางตน 
หลายขอ ใหเพ่ิมคะแนนตามหลักเกณฑในขอท่ีไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว  ยกเวน ผูท่ีมีคุณสมบัติ 
เขาหลักเกณฑท้ังในขอ ๔.๕.๒ และ ๔.๕.๓ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนท่ีใหเพ่ิมรวมกัน  
  ๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  รับสมัคร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยสมัคร
ดวยตนเอง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)  ณ  สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี   
อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ี   โทรศัพท  ๐ – ๓๒๓๓ – ๗๐๑๔  และ  ๐ – ๓๒๓๓ – ๗๓๘๘ ตอ  ๕๓๑๒๕    
การแตงกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ  สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี และทางเว็บไซตของกรมการทหารชาง 
(www.engrdept.com) 
  ๖. กําหนดวันสอบคัดเลือก 
       ๖.๑ สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฏี) ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ การแตงกาย เสื้อคอปก 
กางเกงขายาว รองเทาหุมสน 
   - เวลา ๐๘.๓๐ น. ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ 
      ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง 
      กรมการทหารชาง 
   - เวลา ๑๐.๐๐ น. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ 
      ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง 
       ๖.๒ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สโมสรนายทหารประทวน  
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี(เฉพาะผูท่ีผานการคัดเลือกภาควิชาการ(ภาคทฤษฎ)ี)      
การแตงกาย ชุดกีฬา รองเทาผาใบ 
   - เวลา ๐๗.๓๐ น. รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง 
       ๖.๓ สอบสัมภาษณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ วันท่ี ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง 
คายภาณุรังษี    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุร ี  (เฉพาะผูท่ีผานการคัดเลือกภาควิชาการ(ภาคทฤษฎี))   
การแตงกาย  ชุดสุภาพ  เสื้อคอปก  กางเกงขายาว (เวนยีนส) รองเทาหุมสน 
       ๖.๔ สอบภาควิชาการ (ภาคปฏิบัติ) ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ สโมสรนายทหารประทวน  
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี(เฉพาะผูท่ีผานการคัดเลือกภาควิชาการ(ภาคทฤษฎ)ี) 
   - เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง 
 
 
 

http://www.engrdept.com)
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