
 
 

 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 

เรื่อง    การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
              ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

_______________________ 

  กรมสรรพาวุธทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน  ๒๔๔  อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 
  ๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
      ๑.๑ กลุ่มงานบริการ  
            ๑.๑.๑ พนักงานบริการ   จ านวน      ๕  อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๑.๒ พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  จ านวน    ๒๗  อัตรา (ชาย) 
   ๑.๑.๓ ลูกมือช่าง    จ านวน    ๑๑  อัตรา (ชาย) 
       ๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค  
   ๑.๒.๑ พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล  จ านวน      ๓  อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๒.๒ ช่างโยธา    จ านวน      ๔  อัตรา (ชาย) 
   ๑.๒.๓ ช่างสรรพาวุธ   จ านวน  ๑๙๔  อัตรา (ชาย, หญิง) 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.- 
        ๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
        ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี  
        ๒.๓ ประเภทชาย  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้.- 
    ๒.๓.๑ ผู้ท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว  รับสมัครเฉพาะผู้ท่ีผลการตรวจเลือก 
ระบุว่าเป็นคนจ าพวกท่ี ๑ และต้องมีความสูงต้ังแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร  
ขึ้นไป  ตามขนาดท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้  
    ๒.๓.๒ ผู้ท่ีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี 
ไม่จัดอยู่ในคนจ าพวกท่ี ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  ต้องมีความสูง ต้ังแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร 
และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร  ตามขนาดท่ีคณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธ
ทหารบกวัดได้    
        ๒.๔ รับสมัครผู้ท่ีเกิดใน พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๓๘  
        ๒.๕ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายท่ีเกิดใน พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  ซึ่งจะต้องเข้ารับการ
ตรวจเลือกเข้ากองประจ าการ  ตาม  พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗  
        ๒.๖ ประเภทหญิง  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี  มีความสูงต้ังแต่  ๑๕๐  เซนติเมตร   
และมีน้ าหนักตั้งแต่  ๔๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
                   ๒.๗ เป็นผู้ ... 
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        ๒.๗ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
        ๒.๘ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
        ๒.๙ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
        ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔๑  แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗ 
        ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
        ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  และไม่เป็นผู้เคย
กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
        ๒.๑๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๒.๑๔ มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
ให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ  หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี  ส าหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง 
และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้  รวมทั้งจะฟ้องร้องด าเนินคดี
และเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย 
        ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ๓.๑ กลุ่มงานบริการ    
             ๓.๑.๑ พนักงานบริการ  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  (ส าหรับ
ผู้ท่ีมคุีณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ความสามารถ 
เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานท่ี และการรับ - ส่งเอกสาร และพัสดุ 

  ๓.๑.๒ พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  
(ส าหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  มีบุคลิกลักษณะทหารดี  และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น 
              ๓.๑.๓ ลูกมือช่าง  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  (ส าหรับผู้ท่ีมี
คุณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ทางช่าง 

          ๓.๒ กลุ่มงานเทคนิค … 
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        ๓.๒ กลุ่มงานเทคนิค  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
(ส าหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  ในสาขาวิชา ดังนี้.- 

   ๓.๒.๑ ต าแหน่ง  พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น 
 ๓.๒.๑.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ๓.๒.๑.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๓.๒.๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๓.๒.๒  ต าแหน่ง  ช่างโยธา  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับช่างโยธา  หรือสาขาวิชาท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
      ๓.๒.๓ ต าแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ 
                            ๓.๒.๓.๑ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น 
   ๓.๒.๓.๑ (๑) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
           ๓.๒.๓.๑ (๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
           ๓.๒.๓.๑ (๓) สาขาวิชากลุ่มแม่พิมพ์และโลหะแผ่น 
           ๓.๒.๓.๑ (๔) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
           ๓.๒.๓.๑ (๕) สาขาวิชาเครื่องกล 
           ๓.๒.๓.๑ (๖) สาขาวิชาช่างปรับ 
              ๓.๒.๓.๒ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับช่างโลหะ  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น 
                 ๓.๒.๓.๒ (๑) สาขาวิชาเช่ือมโลหะ 
                 ๓.๒.๓.๒ (๒) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
                 ๓.๒.๓.๒ (๓) สาขาวิชาโลหะแผ่น 
                 ๓.๒.๓.๒ (๔) สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
                 ๓.๒.๓.๒ (๕) สาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น 
              ๓.๒.๓.๓ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น 
                 ๓.๒.๓.๓ (๑) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
                 ๓.๒.๓.๓ (๒) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
              ๓.๒.๓.๔ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับช่างยานยนต์  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น 
                 ๓.๒.๓.๔ (๑) สาขาวิชาช่างยานยนต์ 
                 ๓.๒.๓.๔ (๒) สาขาวิชาเครื่องกล 

                ๔. รายละเอียด ... 

 

 



 

 
- ๔ - 

 

 ๔. รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ตามผนวก ก  ประกอบ ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 

 ๕. การสรรหาและการเลือกสรร  
      ๕.๑ ต าแหน่ง  พนักงานบริการ  

 ๕.๑.๑ การสรรหา  สอบวิชาภาษาไทย,  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  และวิชาความรู้ท่ัวไป 
 ๕.๑.๒ การเลือกสรร  ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

      ๕.๒ ต าแหน่ง  พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  
 ๕.๒.๑ การสรรหา  สอบวิชาภาษาไทย,  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  และวิชาความรู้ท่ัวไป 
 ๕.๒.๒ การเลือกสรร  ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๕.๓ ต าแหน่ง  ลูกมือช่าง  
 ๕.๓.๑ การสรรหา สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางช่าง  

             ๕.๓.๒ การเลือกสรร ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
                ๕.๔ ต าแหน่ง  พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล    

 ๕.๔.๑ การสรรหา  สอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
   ๕.๔.๒ การเลือกสรร  ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                              
 ๕.๕ ต าแหน่ง  ช่างโยธา   
                                ๕.๕.๑ การสรรหา  สอบวิชาความรู้ทางช่างโยธา 
             ๕.๕.๒ การเลือกสรร  ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
 ๕.๖ ต าแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ   

  ๕.๖.๑  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
                                ๕.๖.๑.๑ การสรรหา สอบวิชาความรู้ทางช่างกลโรงงาน 
           ๕.๖.๑.๒ การเลือกสรร ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                
   ๕.๖.๒  สาขาวิชาช่างโลหะ   
              ๕.๖.๒.๑ การสรรหา สอบวิชาความรู้ทางช่างโลหะ  
 ๕.๖.๒.๒ การเลือกสรร ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                               
   ๕.๖.๓  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
                                         ๕.๖.๓.๑ การสรรหา สอบวิชาความรู้ทางช่างไฟฟา้  
           ๕.๖.๓.๒ การเลือกสรร ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                               
   ๕.๖.๔  สาขาวิชาช่างยานยนต์   
              ๕.๖.๔.๑ การสรรหา สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับยานยนต์  
 ๕.๖.๔.๒ การเลือกสรร ความสามารถและความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                                                               

          ๖. การจ้าง ... 
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 ๖. การจ้างเป็นพนักงานราชการของ สพ.ทบ. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๕ และจะพิจารณาจ้างผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ท่ีสอบคัดเลือกต่ ากว่าเรียงตามล าดับ 

 ๗. กรณีท่ีมีผู้สมัครสอบเป็นจ านวนมาก อาจเป็นผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงก าหนดการสรรหา
และการเลือกสรร คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือ 
การเลือกสรรต่อไป 

  ๘. เปิดรับสมัคร  ต้ังแต่ ๒ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ  แหล่งสมาคม  กรมสรรพาวุธทหารบก  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  
และต้องสมัครด้วยตนเอง 

  ๙. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  และสถานท่ีสอบ  ในวันอังคารท่ี  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๑๐๐  ท่ี  หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบก  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี   
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร และ www.ordnancerta.com 
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี       ๑๔      พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
          

                                     พลโท เกริกชัย   จันทร์สุวานิชย์ 

       (เกริกชัย   จันทร์สุวานิชย์) 
                  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
กองก าลังพล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พ.ต.หญิง   ร่าง/ตรวจ ธ.ค.๕๔ 
จ.ส.อ.หญิง   พิมพ์/ทาน ธ.ค.๕๔ 
พ.ท.    ตรวจ  ธ.ค.๕๔ 
พ.อ.    ตรวจ  ธ.ค.๕๔ 
พ.อ.    ตรวจ  ธ.ค.๕๔ 
 
 

พ.ท.หญิง                    รา่ง/ตรวจ             พ.ย.๕๖ 
จ.ส.อ.หญิง                          พิมพ์/ทาน             พ.ย.๕๖ 
พ.ท.                                      ตรวจ               พ.ย.๕๖ 
พ.อ.                                      ตรวจ               พ.ย.๕๖ 
พ.อ.                                      ตรวจ               พ.ย.๕๖ 

 
 



 
 

ผนวก  ก  รายละเอียดประกอบการรับสมัคร พนักงานราชการ 
 

๑. หลักฐานประกอบการรับสมัคร  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน าเอกสารหลักฐานมาแสดง 
ในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.- 
       ๑.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวุธทหารบกก าหนด) 
       ๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่าย
ส าเนา จ านวน ๑ ชุด)   
       ๑.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด)   
       ๑.๔ สูติบัตร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด)   
       ๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ 
ชุด)   
       ๑.๖ ใบส าคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจ าการ (ไม่เกิน ๖ 
เดือน) 
       ๑.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๑.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว, ช่ือสกุล, ใบรับรองสถานท่ีเกิด
จากเขต/ อ าเภอ  (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้น าหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายส าเนา 
จ านวน ๑ ชุด)   
       ๑.๙ เอกสารส าคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ชุด)   
    ๑.๙.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ใช้ สด.๘  และหนังสือรับรองความประพฤติ 
จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย 
    ๑.๙.๒ ทหารกองหนุนท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีท่ี ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๘ และ
หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   
             ๑.๙.๓ บุคคลพลเรือนท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้  สด.๔๓ 
      ๑.๙.๔ บุคคลพลเรือนท่ีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้  สด.๙ และผลการตรวจวัด
ขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)   
        ๑.๑๐ ส าหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์งานช่างไม้, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,  
ช่างสี, คอมพิวเตอร์, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างกลึง, ช่างโลหะ (หลอมหล่อ), ช่างชุบโลหะ,  
ช่างแกะสลักลายไม้, ช่างท าโมลด์ฉีด, แผ่นปั้ม, ช่างเขียนแบบ, ช่างเช่ือม, ช่างตรวจสภาพ, ช่างซ่อมบ ารุง และ  
ช่างยนต์ ขอให้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถด้านช่างดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ฯ 
      ๑.๑๑ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม 
             ๑.๑๑.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (ทหารกองประจ าการ)  
  ๑.๑๑.๒ ทหารกองหนุนท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
  ๑.๑๑.๓ บุตรของข้าราชการทหาร, ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ   
สังกัด ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ดังนี้.- 
         ๑.๑๑.๓.๑ เสียชีวิต ... 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
 
     ๑.๑๑.๓.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันประเทศและได้รับ 
การปูนบ าเหน็จพิเศษ (ส าเนาค าส่ัง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๑.๓.๒ พิการทุพพลภาพจนกระท่ังถูกปลดออกจากราชการจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันประเทศ (ส าเนาค าส่ัง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๑.๓.๓ รบัราชการหรือเคยรับราชการใน  ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือรับรอง
ผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ท่ีถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าท่ี) 
      - ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น 
หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว 

**ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑๑.๒ กับข้อ ๑.๑๑.๓.๓ ให้คะแนนเพิ่มใน ๒ ข้อนี้รวมกันได้** 

  ๒. ระเบียบการสอบ 
      ๒.๑ ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรท่ีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครออกให้มาแสดงต่อ
กรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ   
 ๒.๒ ห้ามน าเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 ๒.๓ ผู้ท่ีกระท าการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการ
สอบคัดเลือก ฯ และด าเนินคดีตามกฎหมาย  

รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น 
 


