- สำเนาคูฉบับ -

ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ
ประจำปงบประมาณ 2564
-------------------------๑. ดวย กรมการทหารชาง มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เปน
พนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา ดังนี้.๑.๑ ตำแหนง พนักงานบริการ
จำนวน 12 อัตรา (เพศหญิง)
๑.๒ ตำแหนง พนักงานสูทกรรม
จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
1.3 ตำแหนง ชางกลโรงงาน
จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
๒.๑.๑ เปนบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป
( พ.ศ.2564 ลบดวย พ.ศ.เกิด )
๒.๑.๒ เพศชาย ตองเปนทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุวาเปนคนจำพวกที่ ๑
(ตาม สด. 43) เทานั้น
๒.๑.๓ ผูสมัครตองมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกำหนดสัญชาติ
ของผูท่จี ะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหาร
ประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.1.4 งดรับสมัครผูท่อี ยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการ
ทหารกองประจำการ
๒.๑.5 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.6 ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๑.7 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฏกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.1.7.1 เพศชาย มีรางกายสมบูร ณดี ไมจัด อยูในคนจำพวกที่ 2 – 4
(ตาม สด. 43) มีความสูงตั้งแต 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอก 75 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก
และมีน้ำหนักตัว ไมนอยกวา 48 กก.
2.1.7.2 เพศหญิง มีรางกายสมบูรณดี มีความสูงไมนอยกวา 150 ซม. ขึ้นไป
และน้ำหนักไมนอยกวา 40 กก.
๒.๑.8 เพศหญิง ไมมีรอยสักใหเห็นอยางชัดเจนนอกรมผา เมื่อแตงกายดวยเครื่องแบบ
พนักงานราชการ (เครื่องแบบปกติขาวคอพับ(แขนสั้น) กระโปรงสีกากีแกมเขียว) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผล
กระทบตอภาพลักษณของทางราชการทหาร
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ทหาร หรือ ชุดกี ฬาของหน วย (เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นเหนือเขา) หรือ วัดระยะจากขอศอก หรือหัวเขา ขึ้ น ไปถึ ง
บริเวณที่มีรอยสักไดระยะนอยกวา 6 นิ้ว มีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของทางราชการทหาร
ไมมีแผลเปนที่ดูนารังเกียจ ไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร
๒.๑.10 ไมเคยทุจริตในการสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการมากอน
๒.๑.๑1 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูที่มีหนี้สินลน
พนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑.๑2 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
๒.๑.๑3 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ และไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา ไมอยูระหวางรอลงอาญา และไมอยูระหวาง
การประกันตัว สำหรับผูที่มีประวัติคดีอาญาและไมแจงขอมูลอันเปนจริงลงในใบสมัครเขารับราชการ และไมแจงให
เจาหนาที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแต
แรก และจะตัดสิทธิก์ ารจางทันที
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
๒.๒.๑ ตำแหนงตามขอ ๑.๑ และ 1.2 เปนเพศหญิง สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา มีความรูในดานการใชโปรแกรม Word และ Excel เปนอยางดี และมีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.2.2 ตำแหนงตามขอ 1.3 เปนเพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบำรุง สาขางาน เครื่องมือกล , ซอมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ชางกลโรงงาน
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนำหลักฐานที่ครบถวนมาแสดงใน
วันสมัครดวยตนเอง และนำฉบับจริงมาแสดงดวย ดังนี้.๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา มารดา
อยางละ ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาใบสูติบัตร
จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดา มารดา
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา
อยางละ ๒ ฉบับ
๓.๕ สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา ของบิดา มารดา
จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๖ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
จำนวน ๒ ฉบับ
๓.7 ใบสำคัญทางทหาร สำหรับผูสมัครเพศชาย
อยางละ 2 ฉบับ
๓.7.๑ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจำการ ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือ
รับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๓.7.๒ ผูที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ – ๕ จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดนใช
สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
๓.7.๓ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสำเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) พรอมฉบับจริง รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจ
เลือกระบุวาเปนคนจำพวกที่ ๑
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๔. การสอบและการใหคะแนน
๔.๑ สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
๔.๑.๑ ตำแหนงตามขอ 1.1 – 1.2
๔.๑.๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2563
๕๐ คะแนน
๔.๑.๑.๒ ภาษาไทย
๒๕ คะแนน
๔.๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
๒๕ คะแนน
๔.๑.๒ ตำแหนงตามขอ 1.3
๔.๑.2.๑ ทฤษฎีชาง
๕๐ คะแนน
๔.๑.2.๒ ภาษาไทย
๒๕ คะแนน
๔.๑.2.๓ ภาษาอังกฤษ
๒๕ คะแนน
๔.๒ สอบปฏิบัติ (งานในหนาที่) 70 คะแนน เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เทานั้น
๔.๓ สอบสัมภาษณ 30 คะแนน เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เทานั้น
๕. การรับสมัคร
5.1 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 8 – 16 มิถุนายน ๒๕6๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.30 น. และ
13.00 – 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตกฤษ) ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง
คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแตงกาย ชุดสุภาพ
5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕64 ทางเว็บไซต
(http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv)
๖. กำหนดวันสอบคัดเลือก
๖.๑ สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) ในวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕64
6.1.1 การแตงกาย : ชุดสุภาพ
6.1.2 กำหนดการ
- เวลา 10.๓๐ น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี เพื่อรับฟงคำชีแ้ จง
(หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือวา
สละสิทธิ์)
- เวลา 13.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ ณ โรงเรียนทหารชาง
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี
(หากเขาหองสอบชากวาเวลาที่กำหนด 15 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ)
6.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต
(http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv)
6.3 สอบสัมภาษณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี))
6.3.1 การแตงกาย : ชุดสุภาพ
6.3.2 กำหนดการ
- เวลา 08.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ ลานรวมพล หนาอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี
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ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบสัมภาษณ
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
คายภาณุรังษี
6.4 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี))
6.4.1 การแตงกาย : ชุดสุภาพ
6.4.2 กำหนดการ
- เวลา 08.00 น.

รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคำชี้แจง
ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง
คายภาณุรังษี
6.5 ตรวจรางกาย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี))
6.5.1 การแตงกาย : ชุดสุภาพ
6.5.2 กำหนดการ
- เวลา 08.00 น.
- เวลา 08.30 น.

รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคำชี้แจง
ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการตรวจรางกาย
ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต
(http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv)
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ไดที่ กองกำลังพล กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท 0-3233-7014 ตอ 53125 , 53124 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พลโท
( สุทิน เบ็ญจวิไลกุล )
เจากรมการทหารชาง

กองกำลังพล กรมการทหารชาง

พ.ท.................................ราง....................พ.ค. ๖๔
ส.ท. พิเชษฐ ฯ
พิมพ/ทาน...............พ.ค. ๖๔
พ.อ...............................ตรวจ...................พ.ค. ๖๔

