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ประกาศกรมการทหารช่าง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาประจ าปี) 
------------------------------------ 

        ด้วย  กรมการทหารช่าง  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน   และบุคคลพลเรือน 
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  เป็นนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 5 อัตรา  โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้.- 
   ๑. ต าแหน่งสายงานที่เปิดรับสมัคร  
 ๑.๑ สายงาน เสมียน (อฉก.)  จ านวน  1  อัตรา   
 1.2 สายงาน เสมียน (อจย.)  จ านวน  1  อัตรา   
 ๑.3 สายงาน สูทกรรม   จ านวน  1  อัตรา   
 1.4 สายงาน ช่างก่อสร้าง  จ านวน  1  อัตรา   
 ๑.5 สายงาน ช่างยนต ์  จ านวน  1  อัตรา   

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑.๑ เป็นบุคคลเพศชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า   ๑๘   ปีบริบูรณ ์  และไม่เกิน  ๓0  ป ี 
( พ.ศ.2562  ลบ  พ.ศ.เกิด )   
  ๒.๑.๒ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการก าหนด
สัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจ าการ นายทหารประทวนประจ าการ หรือ
พลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557 
  ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
  ๒.๑.๔ งดรับบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี - จ่าสบิเอก  
   ๒.๑.๕ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2542 –  ๒๕43 ซึ่งจะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทหารกองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  2.1.6 งดรับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ 
  2.1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร 
ไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  ๗๔   (พ.ศ.๒๕๔๐)   และกฎกระทรวงฉบับที่  ๗๖   (พ.ศ.๒๕๕๕)   ออกตามความในมาตรา  ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   โดยมีความสูงตั้งแต่  160  ซม.  ขึ้นไป  มีขนาดรอบอก  
75  ซม. ขึ้นไป   ในเวลาหายใจออก และมีน้ าหนักตัว ไม่น้อยกว่า 48 กก.  
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  2.1.8 ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า   เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร   
หรือชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือวัดระยะจากข้อศอก หรือหัวเข่าข้ึนไปถึงบริเวณที่
มีรอยสักได้ระยะน้อยกว่า  6  นิว้    มีรอยสักท่ีมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร  
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกลียด  และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร 
  ๒.๑.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการมาก่อน 
  ๒.๑.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
  ๒.๑.๑1 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 
  ๒.๑.๑2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  ส าหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา
และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบ
ในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก กองทัพบกจะด าเนินการปลดออก
จากราชการในภายหลังได้ 
       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   2.2.1 ผู้สมัครสายงาน  เสมียน (อฉก.) ตามข้อ   ๑.๑ เป็นทหารกองหนุน หรือ
บุคคลพลเรือน เพศชาย มีความรู้ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒.๒.2 ผู้สมัครสายงาน  เสมียน (อจย.)  และ  สูทกรรม  ตามข้อ   1.2  –   1.3  
เป็นทหารกองหนุน เพศชาย มีความรู้ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการ
ศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.2.3 ผู้สมัครสายงาน ช่างก่อสร้าง  ตามข้อ 1.4  เป็นทหารกองหนุน  เพศชาย   
มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ,โยธา ,สถาปัตยกรรม หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างก่อสร้าง  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.2.4 ผู้สมัครสายงาน    ช่างยนต์    ตามข้อ   1.5    เปน็บุคคลพลเรือน  หรือ
ทหารกองหนุน เพศชาย มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์, 
เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างยนต์ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
       2.3 ผู้สมัครไม่สามารถใช้คุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใน
การได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
          2.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิปลดออกจากราชการใน
ภายหลังได้ พร้อมกับด าเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
       2.5 หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตาม ข้อ 2.4    ผู้ค้ าประกันจะต้องชดใช้
ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด  
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  ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน าหลักฐานที่ครบถ้วนมาแสดง
ในวันสมัครด้วยตนเอง และน าฉบับจริงมาแสดงด้วย ดังนี้.- 
        ๓.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๒  ฉบับ  
       ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  มารดา   อย่างละ ๒  ฉบับ 
        ๓.๓ ส าเนาใบสูติบัตร      จ านวน  ๒  ฉบับ 
       ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น  การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร  บิดา  มารดา   
                               และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา      จ านวน  ๒  ฉบับ 
       ๓.๕ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่าของ บิดา มารดา   จ านวน  ๒  ฉบับ 
       ๓.๖ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ระบุว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๒  ฉบับ   
       ๓.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จ านวน  3  รูป 
       ๓.๘ ใบส าคัญทางทหาร      จ านวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๘.๑ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหาร    ใช้ส าเนาหนังสือส าคัญ 
(สด.๙) พร้อมฉบบัจริง  
  ๓.๘.๒ ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจ าการ      ใช้ส าเนาหนังสือส าคัญ (สด.๘) 
  ๓.๘.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ จากหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนใช้ส าเนาหนังสือส าคัญ (สด.๘) และหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ  
   ๓.๘.๔ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว       ใช้ส าเนาใบรับรองผล 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) พร้อมฉบับจริง   รับเฉพาะ 
ผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจ าพวกที่ ๑    
       3.9 ส าเนาเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามข้อ 4.5)  จ านวน  2  ฉบับ 

  ๔. การสอบและการให้คะแนน 
        ๔.๑ สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 
  ๔.๑.๑ สายงาน  เสมียน และสูทกรรม  
    ๔.๑.๑.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
                                    พ.ศ.2548      ๕๐    คะแนน 
    ๔.๑.๑.๒ ภาษาไทย    ๒๕  คะแนน 
    ๔.๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
  ๔.๑.๒ สายงาน ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์  
    ๔.๑.2.๑ ทฤษฎีช่างตามสาขาวิชา   ๕๐   คะแนน 
    ๔.๑.2.๒ ภาษาไทย    ๒๕ คะแนน 
    ๔.๑.2.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
       ๔.๒ สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (๖๐ คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี 
เท่านั้น      
       ๔.๓ สอบสัมภาษณ์   (20 คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เท่านั้น
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           ๔.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จ านวน ๓ ท่า  
โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก ร้อยละ ๕๕ เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เท่านั้น มี ดังนี้.- 
  4.4.๑ ดันพื้น ๒ นาที  
  4.4.๒ ท่าลุกนั่ง ๒ นาที  
   4.4.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร  

       4.5 ก าหนดให้คะแนนเพ่ิมส าหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.- 
   4.๕.๑ เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าทีห่รือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุการณ์ท าการตามหน้าที่ หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
หรือได้รับเงินค่าท าขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   4.๕.๒ เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ิมคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
กล่าวคือ ชั้นปีที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพ่ิมให้ ๓, ๔ และ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน ตามล าดับ 
   4.๕.๓ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร  ข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า  สังกัด กองทัพบก ที่
ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบก มาก่อน เว้นที่เป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมี
ความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   4.๕.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจ าการ เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   4.๕.๕ ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยัง
ปฏิบัติงานในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ่๒ ปีขึ้นไป เพ่ิมให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   4.๕.๖ ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น
หลายข้อ ให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ 4.๕.๒ และ 4.๕.๓ ให้เพ่ิมคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพ่ิมในข้อ 4.5.2 และ 4.5.3
รวมกัน 

  ๕. การรับสมัคร  
           5.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม  ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. –  
๑1.30 น.   และ   13.00 น.  –  16.00 น.   (เว้นวันหยุดราชการ)    ณ    สโมสรนายทหารประทวน 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม 
รองเท้ากีฬา     
           5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่   18   ธันวาคม   ๒๕61   ทางเว็บไซต์ของ
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com) 
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  ๖. ก าหนดวันสอบคัดเลือก 
       ๖.๑ สอบภาควิชาการ  (ภาคทฤษฏี) ในวันที่   21   ธันวาคม   ๒๕61  การแต่งกาย 
เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา 
   - เวลา 10.0๐ น.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ 

ณ   โรงพลศึกษา   พันบริการ   กองบริการ 
กรมการทหารช่าง (หากไม่มารายงานตัวตามวัน
และเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

   - เวลา 13.30 น.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ 
       ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

- เวลา 14.00 น. เริ่มท าข้อสอบ (หากเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ) 

       6.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 25 ธันวาคม   2561  ทางเว็บไซต์ 
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com) 
       6.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่  8  มกราคม 2562  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกภาควิชาการ) การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา  

- เวลา 06.00 น. – 06.30 น. รายงานตัวต่อคณะกรรมการ    พร้อมรับฟัง 
ค าชี้แจง   ณ    สโมสรนายทหารประทวน  
กรมการทหารช่าง 

   - เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการทดสอบร่างกาย 
       ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง 
       6.4 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ) 
การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น  
   - เวลา 08.00 น. – 08.30 น.  ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ 
       ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน  

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
   - เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
       ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
       6.5 สอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่  10  มกราคม  2562  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาค
วิชาการ)  การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น  หรือชุดช่างตามสาขางาน  

- เวลา ๐๘.๓๐ น. – 09.00 น.  รายงานตัวต่อคณะกรรมการ  พร้อมรับฟัง 
ค าชี้แจง   ณ   สโมสรนายทหารประทวน  
กรมการทหารช่าง 

   - เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ 
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       6.6 ตรวจร่างกาย  ในวันที ่11 มกราคม  ๒๕62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  –  16.00 น.  
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ) การแต่งกาย  
เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น  

  ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย  ในวันที่  17 มกราคม 2562  ทางเว็บไซต์ 
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com) 
 
 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่            พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒561 
 
 
                              พลโท  

                               (อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์) 
                             เจ้ากรมการทหารช่าง  
 
กกพ.  
 
 
 
 

พ.ท................................. ร่ำง....................พ.ย. ๖๑ 

ส.อ...สุนทรฯ..............พิมพ์/ทำน..............พ.ย. ๖๑ 

พ.อ...............................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 
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