- สำเนำคูฉ่ บับ -

ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
ให้หน่วยในส่วนกาลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจาปีงบประมาณ 2562
-----------------------------------ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการใน
กองประจาการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของ
ส่วนกาลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 200 อัตรา
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เพศชาย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจาการใน
เหล่าทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจาการเหล่าทหารช่างทีจ่ ะครบกาหนดปลดเป็น
ทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2562 ซึง่ มีเวลารับราชการอย่างน้อย ๑ ปี
๑.๓ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกาหนดสัญชาติ
ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือ
พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
๒.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่เป็น
โรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบอกตั้งแต่
76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้าหนักตัว ไม่น้อยกว่า 48 กก.
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือ
ชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือวัดระยะจากข้อศอก หรือหัวเข่าขึ้นไปถึงบริเวณที่มี
รอยสักได้ระยะน้อยกว่า 6 นิ้ว มีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ารังเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร

-๒๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน
ประมาท หรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอก
ลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง
จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก กองทัพบกจะดาเนินการปลดออกจากราชการ
ในภายหลังได้
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๑๐ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
๓. ข้อกำหนด
๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑.๓ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้อง
สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม , คุณวุฒิการศึกษา ,
หลักฐานทางทหาร และทาสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรแล้ว จะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจาเหล่าทหารช่าง ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับยศ
สิบตรี
๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ ๓.๒ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง หลังจากสาเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการปรับย้าย
ไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของส่วนกาลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ตามผลคะแนนในการฝึกอบรม กรณี
ไม่สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กองทัพบกจะดาเนินการระงับการบรรจุเข้ารับ
ราชการ และการขอแต่งตั้งยศ และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจานวนที่จ่ายจริง
๓.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับ
ราชการพร้อมกับดาเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจานวนที่จ่ายจริง
๓.๕ หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๓.๓ หรือ ๓.๔ ผู้ค้าประกันจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด
๓.๖ การรับสมัครในครั้งนี้ กาหนดให้รับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562
ในกรณีวันที่รับสมัครยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษาแทน และเมื่อได้รับ
การคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว ให้นาสาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษามาให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับ
การศึกษา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหล่มารายงานตัวเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการแทน

-3๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานที่ครบถ้วนมาแสดง
ในวันสมัครด้วยตนเอง และนาฉบับจริงมาแสดงด้วย ดังนี้.๔.๑ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
อย่างละ ๒ ฉบับ
๔.๔ สาเนาใบสูติบัตร
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๖ สาเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่าของ บิดา มารดา
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๗ สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๘ ใบรับรองผลการศึกษา (สาหรับบุคคลตามข้อ ๓.๖)
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๙ หลักฐานทางทหาร
๔.9.๑ ผู้ที่ปลดประจาการแล้ว ใช้หนังสือสาคัญ (สด.๘) และหนังสือรับรองความ
ประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
อย่างละ ๒ ฉบับ
๔.9.๒ ทหารกองประจาการที่กาหนด จะปลดฯ ใน 1 พฤษภาคม ๒๕62 ให้ใช้
หนังสือ สด.๓ และ หนังสือรับรองว่ารับราชการในกองประจาการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลด
ประจาการเมื่อใด จากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
อย่างละ ๒ ฉบับ
๔.๑๐ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.9 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ.๔ และนาฉบับ
จริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำรแต่งกำย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม
รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจาการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)
๕.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง
(http://www.engrdept.com)
๖. สอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕62
6.1 รำยงำนตัว ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
6.2 สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา 13.30 –
15.30 น.
6.3 กำรแต่งกำย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลด
ประจาการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)
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๗. วิชาที่สอบคัดเลือก
๗.๑ วิชาทั่วไป ๔ วิชา ๖๐ คะแนน (ระดับความรู้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๗.๑.๑ คณิตศาสตร์
๑๕ คะแนน
๗.๑.๒ ภาษาไทย
๑๕ คะแนน
๗.๑.๓ ภาษาอังกฤษ ๑๕ คะแนน
๗.๑.๔ ความรู้ทั่วไป
๑๕ คะแนน (ใช้ความรู้เรื่องข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์
ในรอบ ๑๕ วัน ก่อนวันสอบ)
๗.๒ วิชาทหาร ๑ วิชา ๔๐ คะแนน (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าที)่
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
9. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕62
9.1 รำยงำนตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่เวลา ๐6.๐๐ – 06.30 น. (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
9.2 ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง
ตั้งแต่เวลา ๐6.30 – 12.00 น.
9.3 กำรแต่งกำย ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว , กางเกงขาสั้นสีดา)
9.4 ท่าที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จานวน ๓ ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของ
กองทัพบก ร้อยละ ๕๕ มีดังนี้
9.4.๑ ดันพื้น ๒ นาที
9.4.๒ ท่าลุกนั่ง ๒ นาที
9.4.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร
10. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ ๒๕62
10.1 รำยงำนตัว ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. (กรณีไม่มา
รายงานตัวตามเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
10.2 สอบสัมภำษณ์ ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.00 น.
10.3 กำรแต่งกำย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว) รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อ
ยืดรองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจาการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)
11. ตรวจโรค วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 16.00 น.
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
12. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
13. การดาเนินการเมื่อประกาศผลสอบ
13.1 เมื่อประกาศผลสอบรอบวิชาการแล้ว หากผู้สมัครไม่เข้ารับการทดสอบในรอบ
ต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ
13.2 เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครไม่มารายงานตัวตามห้วงเวลาที่
กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลาดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการแทน

-513.3 บุคคลอะไหล่ติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลาดับการสอบไว้ด้วย กรณีหากมี
บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะได้แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
14. การรายงานตัวและการทาสัญญา วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562
เวลา ๐๘.๓๐ – 16.00 น. ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ กองกาลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ต่อ ๕๓๑๒๕ , ๕๓๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2562

พลโท
(อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์)
เจ้ากรมการทหารช่าง

กกพ.

พ.ท..........................................ร่าง..........................ม.ค. ๖๒
ส.อ........สุนทรฯ...............พิมพ์/ทาน......................ม.ค. ๖๒
พ.อ.......................................ตรวจ..........................ม.ค. ๖๒

