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ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

-------------------------- 
    ๑. ดวย  กรมการทหารชาง มีความประสงครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  เปน
พนักงานราชการ จํานวน 9 อัตรา  ดังนี้.- 
  ๑.๑ ตําแหนง พนักงานบริการ   จํานวน 3 อัตรา (เพศหญิง) 
 ๑.๒ ตําแหนง พนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา (เพศหญิง) 
 1.3 ตําแหนง พนักงานสูทกรรม จํานวน 1 อัตรา (เพศหญิง) 
 1.4 ตําแหนง ชางโลหะ  จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย) 
 1.5 ตําแหนง ชางกลโรงงาน  จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย) 

  ๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑.๑ เปนบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป 
( พ.ศ.ปจจุบันลบดวย พ.ศ.เกิด ) 
   ๒.๑.๒ เพศชาย ตองเปนทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุวาเปนคนจําพวกที่ ๑
เทานั้น  
   ๒.๑.๓ ผูสมัครตองมสีัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกําหนดสัญชาติ
ของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ หรือพลทหาร
ประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557 
  ๒.๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๑.๕ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  ๒.๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
  ๒.๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฏกระทรวง   ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   2.1.7.1 เพศชาย  มีรางกายสมบูรณดี   ไมจัดอยูในคนจําพวกที่  2  –  4       
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. 
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  ๒.๑.๘ ไมมีรอยสักนอกรมผา  
   2.1.8.1 เพศชาย แขน : ไมมีรอยสักใหเห็นอยางชัดเจนนอกรมผา เมื่อแตงกาย
ดวยเครื่องแบบพนักงาน หรือชุดกีฬาของหนวย (เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือเขา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผล
กระทบตอภาพลักษณของทางราชการ   ไมมีแผลเปนที่ดูนาเกลียด    และไมพบรองรอยการเจาะหู  อื่นๆ  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
   2.1.8.2 เพศหญิง แขน : ไมมีรอยสักใหเห็นอยางชัดเจนนอกรมผา เมื่อแตงกาย
ดวยเครื่องแบบพนักงาน หรือชุดกีฬาของหนวย (เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือเขา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผล
กระทบตอภาพลักษณของทางราชการ และไมมีแผลเปนที่ดูนาเกลียด อ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  ๒.๑.๙ ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการมากอน 
  ๒.๑.๑๐ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูที่มีหนี้สินลน
พนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
  ๒.๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ 
  ๒.๑.๑๒ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ และไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา  สําหรับผูที่มีประวัติคดีอาญาและไมกรอก
ลงในใบสมัครเขารับราชการ และไมแจงขอเท็จจริงตอเจาหนาที่รับสมัครทราบ เม่ือตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือ
วาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก และจะระงับการจางทันที 

      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
    ๒.๒.๑ ตําแหนงตามขอ ๑.๑ เปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเทา และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  ๒.๒.๒ ตําแหนงตามขอ ๑.๒ เปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเทา และมีความรูในดานการใชโปรแกรม Word และ Excel เปนอยางดี 
  2.2.3 ตําแหนงตามขอ ๑.3 เปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเทา และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2.2.4 ตําแหนงตามขอ ๑.4 เปนเพศชาย สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาโลหะ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับชางโลหะ   
  2.2.5 ตําแหนงตามขอ ๑.5 เปนเพศชาย สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาเครื่องกลและซอมบํารุง   สาขางานเครื่องมือกล  ,  ซอมบํารุงเครื่องจักรกล     หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ชางกลโรงงาน 

  ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานที่ครบถวนมาแสดงใน
วันสมัครดวยตนเอง และนําฉบับจริงมาแสดงดวย  
  ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน  ๒  ฉบับ  
 ๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  บิดา  มารดา   อยางละ ๒  ฉบับ 
  ๓.๓ สําเนาใบสูติบัตร       จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เชน  การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร  บิดา  มารดา   
                               และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา      จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ๓.๕ สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา ของบิดา มารดา  จํานวน  ๒  ฉบับ 
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 ๓.๖ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศกึษา     จํานวน  ๒  ฉบับ   
 ๓.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน  3  รูป 
 ๓.๘ ใบสําคัญทางทหาร สําหรับผูสมัครเพศชาย 
   ๓.๘.๑ ผูท่ีผานการเปนทหารกองประจําการ ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือ
รับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด 
    ๓.๘.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ – ๕ จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดนใช
สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ 
    ๓.๘.๓ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว   ใชสําเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) พรอมฉบับจริง รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจ
เลือกระบุวาเปนคนจําพวกที่ ๑ 

  ๔. การสอบและการใหคะแนน 
        ๔.๑ สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 
  ๔.๑.๑ ตําแหนงตามขอ 1.1 – 1.3  
    ๔.๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
                                    พ.ศ.2548      ๕๐    คะแนน 
    ๔.๑.๑.๒ ภาษาไทย    ๒๕  คะแนน 
    ๔.๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
  ๔.๑.๒ ตําแหนงตามขอ 1.4 – 1.5  
    ๔.๑.2.๑ ทฤษฎีชางตามสาขาวิชา   ๕๐   คะแนน 
    ๔.๑.2.๒ ภาษาไทย    ๒๕ คะแนน 
    ๔.๑.2.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕ คะแนน 
 ๔.๒ สอบปฏิบัต ิ(งานในหนาท่ี)   ๖๐  คะแนน เฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี 
เทานั้น 
  ๔.๓ สอบสัมภาษณ   ๔๐  คะแนน เฉพาะผูที่ผานการสอบคดัเลือกภาคทฤษฎี เทานั้น 

  ๕. การรับสมัคร  
    5.1 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2561  –  8 พฤษภาคม  ๒๕61  ตั้งแตเวลา  

๐๙.๐๐  –  ๑1.30 น.  และ  13.00  –  16.00 น.   (เวนวันหยุดราชการ)  ณ  สโมสรนายทหารประทวน 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม 
รองเทากีฬา    

    5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 ทางเว็บไซตของกรมการทหารชาง 
 (http://www.engrdept.com) 
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  ๖. กําหนดวันสอบคัดเลือก 
       ๖.๑ สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) ในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕61 

6.1.1 การแตงกาย : เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม รองเทากีฬา 
6.1.2 กําหนดการ 

    - เวลา 10.๓๐ น. ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ 
       ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ  

กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี 
(หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดถือวา
สละสิทธิ์) 

- เวลา 14.00 น.  ผูสมัครสอบคดัเลือกเขาหองสอบ ณ โรงเรยีนทหารชาง 
กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี  
(หากเขาหองสอบชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาที  
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 

       6.2 ประกาศผลการสอบคดัเลือกภาควิชาการ   วันที ่  22 พฤษภาคม   2561  ทางเว็บไซต  
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com) 
       6.3 สอบสัมภาษณ วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕61  (เฉพาะผูท่ีผานการคดัเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี))   

6.3.1 การแตงกาย  
 - เพศชาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน 
 - เพศหญิง เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา  
   และรองเทาหุมสน 
6.3.2 กําหนดการ 

    - เวลา 08.30 น. ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ 
       ณ สโมสรนายทหารประทวน  กรมการทหารชาง 
       คายภาณุรังษี 
    - เวลา 09.00 น. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบสัมภาษณ 
       ณ สโมสรนายทหารประทวน  กรมการทหารชาง 
       คายภาณุรังษี 
       6.4 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕61 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี))  

6.4.1 การแตงกาย  
- เพศชาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน 

หรือชุดชางตามสาขางาน 
 - เพศหญิง เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา  
   และรองเทาหุมสน 
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6.4.2 กําหนดการ 

    - เวลา 13.00 น. รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง 
       ณ สโมสรนายทหารประทวน  กรมการทหารชาง 
       คายภาณุรังษี 
       6.5 ตรวจรางกาย ในวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี)) 

6.5.1 การแตงกาย  
 - เพศชาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเทาหุมสน 
 - เพศหญิง เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดํายาวคลุมเขา  
   และรองเทาหุมสน 
6.5.2 กําหนดการ 

    - เวลา 08.00 น. รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคําชี้แจง 
       ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี
    - เวลา 08.30 น. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการตรวจรางกาย 
       ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุร ี

  ๗. ประกาศผลการสอบคดัเลือกรอบสุดทาย  วันท่ี  31  พฤษภาคม  2561  ทางเว็บไซต 
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com) 
 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่              เมษายน   พ.ศ. 2561 
 
 
                              พลโท  

                               ( จักรชัย   โมกขะสมิต ) 
                              เจากรมการทหารชาง  
กองกําลังพล 
 
 

พ.ท.................................ราง....................เม.ย. ๖๑ 

ส.อ.......สุนทรฯ.........พิมพ/ทาน...............เม.ย. ๖๑ 

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


