- สำเนาคูฉบับ -

ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (โควตาประจำป)
-----------------------------------ดวย กรมการทหารชาง มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเขารับ
ราชการ เปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบ เอก) ประจำปงบประมาณ 256๕ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมี
หลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้.๑. ตำแหนงสายงานที่เปดรับสมัคร ดังนี้
๑.๑ ตำแหนง เสมียน (อจย.)
๑.๒ ตำแหนง นายสิบการประปา
๑.๓ ตำแหนง พลขับรถ

จำนวน ๖ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๓ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เปนบุคคลเพศชาย มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓0 ป
(พ.ศ.ปจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)
๒.๑.๒ ผูสมัครตองมีสัญ ชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกำหนด
สัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ
พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
๒.๑.๓ เป นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มีพ ระมหากษั ตริย
ทรงเปนประมุข
๒.๑.๔ งดรับบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มยี ศ จาสิบตรี - จาสิบเอก
๒.๑.๕ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 254๔ ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.1.6 งดรั บ สมั ค รผู ที่ อ ยู ร ะหว า งการผ อ นผั น เข า รั บ การตรวจเลื อ กเพื่ อ เข า รั บ
ราชการทหารกองประจำการ
2.1.7 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร
ไมเปนโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ แห ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอก 75 ซม.
ขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไมนอยกวา 48 กก. และไมอยูในภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีคา
ดัชนีความหนาแนนของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
๒.1.8 เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นในการขอแต งตั้ ง ยศเป น นายทหารประทวน
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

-2๒.1.9 ไมมีรอยสัก หรือแผลเปนที่ดูนารังเกียจ ไม มีรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัครฯ อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผาซึ่งมองไมเห็น ไดจากภายนอกเมื่อแตง
กายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเทาและรองเทากีฬา) หรือวัดระยะจากขอศอก หรือ
หัวเขาขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักไดระยะนอยกวา 6 นิ้ว หากมีรอยสักในรม ผานอกเหนือจากขางตน ตองมี
ขนาดไมใหญจนเกินสมควร (บริเ วณแขนและขาทั้ง ด า นหนา และดานหลั งตอ งไม เกิ น 1/4 ของแขนและขา
บริเ วณลำตัว ด า นหนา ไม เ กิน 1/4 ของลำตัว และลำตัว ดา นหลัง ไม เ กิน 1/4 ของแผ น หลั ง ) ไมม ี
แผลเปน ที่ดูนา รังเกียจ และไมพ บรอ งรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุ ล ยพิ นิจ ของคณะกรรมการคัดเลื อ ก
พิจารณาแลววาเหมาะสมไมสงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของ ทบ.
๒.๑.10 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการมากอน
๒.๑.11 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูที่มีหนี้สิน
ลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑.๑2 ไม เป น ผู เคยถู ก ลงโทษ ให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
๒.๑.๑3 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว น
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา ไมอยูในระหวางรอลงอาญา และ
ไมอยูในระหวางการประกันตัว
2.1.14 สำหรับผูมีประวัติคดีอาญา และไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการและ
ไมแจงขอเท็จจริงตอหนวยรับบรรจุตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือไดวาผูสมัครแจง
ขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ ทบ. ไดในภายหลัง ดังนั้น ทบ.
จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไมรับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
2.2.1 ผูสมัครตำแหนง เสมียน ตามขอ ๑.1 เปนทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู
ไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
๒.๒.2 ผู ส มั ค รตำแหน ง นายสิ บ การประปา ตามข อ 1.2 เป น ทหารกองหนุ น
ประเภท ๑ มีความรูป ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก อสราง สาขางาน กอ สราง, โยธา,
สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกอสราง ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.3 ผูสมัครตำแหนง พลขับรถ ตามขอ 1.3 เปนทหารกองหนุนประเภท 1 อายุ
ไมต่ำกวา ๒๒ ป บริบูรณ มีความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความรูดานการซอมเครื่องยนตเบื้องตน และมีใบขับขี่รถยนต
2.3 ผูสมัครไมสามารถใชคุณวุฒิสูงกวาที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกรองสิทธิ์ใน
การไดรับการแตงตั้งหรือเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ใหแตกตางไปจากที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้
2.4 หากตรวจพบภายหลัง ว าผู สมั ค รมี คุ ณ สมบัติ ขัดต อ ระเบี ย บของกองทั พ บก และ
ประกาศรับ สมัคร ให ถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ปลดออกจากราชการใน
ภายหลังได พรอมกับดำเนินคดีและเรียกใหชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจำนวนที่จายจริง
2.5 หากผู ส มั ครดั งกล า วไม ช ดใช ค า เสี ย หายตาม ข อ 2.4 ผู ค้ำ ประกั น จะต อ งชดใช
คาเสียหาย / คาใชจาย ทั้งหมด

-3๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ดังนี้.3.1 รูปถาย (หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
๓.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
๓.3 สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา มารดา จำนวน 2 ชุด
๓.4 สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
๓.5 หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดา มารดา
และใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา จำนวน 2 ชุด
๓.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา ของบิดา มารดา จำนวน 2 ชุด
๓.7 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด
๓.8 ใบสำคัญทางทหาร จำนวน 2 ชุด
๓.8.๑ ผูที่อ ายุ ยั งไม ถึงเกณฑเขา รับการตรวจเลือ กทหาร ใช สำเนาหนังสือ สำคั ญ
(สด.๙)
๓.8.๒ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจำการ ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และ
หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๓.8.๓ ผูที่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาวิ ช าทหารชั้ น ป ท่ี ๓ – ๕ จากหน ว ยบั ญ ชาการรัก ษา
ดินแดน ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
๓.8.๔ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสำเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจเลือกระบุวา
เปน คนจำพวกที่ ๑
3.9 สำเนาเอกสารการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามขอ 4.5) จำนวน 2 ฉบับ
3.10 ใบรับรองผลการตรวจ ATK ที่มีผลการตรวจเปนลบ ของสถานพยาบาลภาครัฐหรือ
เอกชน ไมเกิน 72 ช.ม. นับถึงวันที่สมัคร (หากไมมีหลักฐานใบรับรองผลการตรวจ ATK มา กรมการทหารชาง
จะตัดสิทธิ์ในการรับสมัคร)
๔. การสอบและการใหคะแนน
๔.1 สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
๔.1.๑ ตำแหนง เสมียน และ พลขับรถ (ตามขอ 1.1 และ 1.๓)
๔.1.๑.๑ ระเบียบกองทัพบก
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2563
๔.1.๑.๒ ภาษาไทย
๔.1.๑.๓ ภาษาอังกฤษ
4.1.1.4 คณิตศาสตร
๔.1.๒ ตำแหนง นายสิบการประปา (ตามขอ 1.๒)
๔.1.2.๑ ทฤษฎีชางตามสาขาวิชากอสราง
๔.1.2.๒ ภาษาไทย
๔.1.2.๓ ภาษาอังกฤษ
4.1.2.4 คณิตศาสตร

25
๒๕
๒5
25

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

25
๒5
๒๕
25

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

-4๔.2 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา
ดังนี้.4.2.๑ ดันพื้น ๒ นาที
4.2.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที
4.2.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร
ผูสมัครสอบจะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายให ครบทุกขั้นตอน และ
ปฏิบัติใหถูกตองตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด จึงจะไดรับการบันทึกคะแนน โดยใชเกณฑการให
คะแนนตามที่กองทัพบกกำหนด และจะนำมาคิดเปนคะแนนจำนวน 10 คะแนน เพื่อรวมกับคะแนนในรอบ
ตอไป
๔.3 สอบปฏิ บั ติ ตามสาขาวิ ชา (ตำแหน ง เสมี ย น (อจย.), ตำแหน ง นายสิ บ การประปา
๖๐ คะแนน) เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ เทานั้น สำหรับตำแหนง พลขับรถ ไมมี คะแนน ใชเกณฑ
ผาน/ไมผาน สอบโดย ขส.ทบ. และตองผานการทดสอบเทานั้น
๔.4 สอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
เทานั้น
4.5 กำหนดให ค ะแนนเพิ่ ม สำหรับ ผู ที่ สมั ครเข า รั บ การสอบคั ด เลื อ กเพื่ อบรรจุ เข า รับ
ราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.4.๕.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อั น ตรายทุ พพลภาพในขณะปฏิบัติห น าที่ห รือถูก ประทุ ษ ราย เพราะเหตุก ารณ ทำการตามหนาที่ หรือตอ ง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ
หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอ บังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือบุตรของผูที่ไดรับ พระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มให ๑๐ คะแนน
4.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝกวิชาทหาร
กลาวคือ ชั้นปที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพิ่มให ๓, 6 และ 10 คะแนน ตามลำดับ
4.๕.๓ ผู ที่เป นบุตรของทหาร ขาราชการ และลูก จางประจำ สังกั ด กองทั พบก
ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนที่เปนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมี
ความผิดบกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ คะแนน
4.๕.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ เพิ่มให 10 คะแนน
4.5.5 ทหารกองหนุนที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ เพิ่มให 15 คะแนน
4.๕.6 ลูก จ างชั่ว คราว ลู ก จ างประจำ พนักงานราชการ สั งกั ด กองทั พ บก ที่ ยั ง
ปฏิบัติงานในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป เพิ่มให ๕ คะแนน
4.๕.7 ผูที่มีคุณ สมบั ติเขาหลักเกณฑไดรับ การเพิ่ มคะแนนจากหลั กเกณฑ ขางตน
มากกวา 1 ข อ ใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูง สุด เพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่ มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑทั้งในขอ 4.๕.๒ และ 4.๕.๓ ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพิ่มในขอ 4.5.2 และ
4.5.3 รวมกัน

-5๕. การรับสมัคร
5.1 สมัค รดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 5 – 1๐ พฤษภาคม 256๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ –
1๑.30 นาิกา และ 13.๓0 – 16.00 นาิกา (เวน วันหยุดราชการและวัน หยุดนัก ขั ตฤกษ ) ณ สโมสร
นายทหารประทวน กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้น
ไมมีปกสีขาว กางเกงวอรม รองเทากีฬา
5.2 ประกาศรายชื่อ ผูมีสิท ธิ์ส อบ วัน ที่ 1๒ พฤษภาคม 256๕ ทางเว็บ ไซตข อง
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ
https://www.facebook.com/personneldiv)
6. กำหนดการสอบคัดเลือก
6.1 สอบภาควิชาการในวันที่ 18 พฤษภาคม 256๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาิกา
สถานที่ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อ.เมือง จังหวัดราชบุรี
6.2 ประกาศผลสอบภาควิ ชาการในวั นที่ ๒๐ พฤษภาคม 256๕ ทางเว็บ ไซตข อง
กรมการทหารชาง.(http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ
https://www.facebook.com/personneldiv)
6.3 การทดสอบรางกาย (เฉพาะผูที่สอบผานภาควิชาการเทานั้น) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
2565 เวลา 0๖.00 นาิกา รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี
6.๔ การสอบสัมภาษณ (เฉพาะผูที่สอบผานภาควิชาการเทานั้น) ในวันที่ ๒4 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 นาิกา รายงานตัว ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
6.๕ การสอบภาคปฏิบั ติ (เฉพาะผูที่ สอบผานภาควิชาการในตำแหนงเท านั้ น) ในวันที่ ๒5
พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 นาิกา รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี
6.๖ ตรวจรา งกาย ในวั นที่ ๒๖ พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 นาิ กา รายงานตั ว
ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี
6.๗.ประกาศผลสอบรอบสุ ดท ายในวั น ที่ 30 พฤษภาคม 256๕ ทางเว็บ ไซตข อง
กรมการทหารชาง.(http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ
https://www.facebook.com/personneldiv)
7. การปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
7.1 ให ผูส มั ครสอบนำบั ต รประจำตั ว ประชาชน และบั ต รประจำตัว สอบมาแสดงต อ
คณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบทุกครั้ง และหากผูสมัครเขาหองสอบชากวา 15 นาที จะถือวาสละ
สิทธิ์ในการสอบ
7.2 ผูสมัครสอบจะตองดูแลสุขภาพตนเองไมใหอยูในกลุมเสี่ยงจนเปนเหตุใหตองถูกกักตัว
หรือเปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเจ็บปวยทุกกรณี จะไมสามารถเปนขออางเพื่อขอเขาสอบภายหลัง
ได ทั้งนี้ หากตรวจพบผูเขาสอบมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้น ไป จะไมอนุญาตใหเขาหอง
สอบและปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวของทุกกรณี
7.3 ผูสมัครสอบตองสวมหนากากอนามัยใหถูกตองและตลอดเวลาในการสอบคัดเลือก
7.4 ผูสมัครสอบตองผานจุดคัดกรอง และดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะเพื่อ
ลงทะเบียนเขาสอบทุกคน

-68. ขอแนะนำเพิ่มเติม
8.1 กรณีมีบคุ คลแอบอางวาจะชวยเหลือในการสอบโปรดอยาหลงเชื่อคำแอบอางใดๆ
8.2 ติ ดตามข าวสารการสอบอย างใกล ชิ ด เนื่ อ งจากสถานการณ การแพร ระบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่ งอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกำหนดการได ท างเว็บ ไซ ตข อ ง
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com,https://www.facebook.com/engineerdept และ
https://www.facebook.com/personneldiv) หากไมสามารถมาไดตาม วัน เวลา ที่กำหนด กรมการทหาร
ชางจะถือวาสละสิทธิ์ และไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8.3 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ ได ที่ กองกำลั ง พล กรมการทหารช า ง
คา ยภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพ ท 0-3233-7014 ตอ 53125 , 53124 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 256๕
พลโท
(สุทิน เบ็ญจวิไลกุล)
เจากรมการทหารชาง

กองกำลังพล กรมการทหารชาง

พ.ท................................. ราง....................เม.ย. ๖๕
ส.ต. จิรายุ ฯ

พิมพ/ทาน...............เม.ย. ๖๕

พ.อ................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๕

