
 

 

 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 
เร่ือง    การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 

                                      และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารประทวน 
                                      ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

_______________________ 

  กรมสรรพาวธุทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ 
พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จาํนวน ๒๘๗ อัตรา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้.- 
  ๑. พนักงานราชการ จาํนวน ๒๗๑ อัตรา  ตําแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร ดังนี้.- 
      ๑.๑ กลุ่มงานบริการ  
            ๑.๑.๑ พนักงานบริการ          จํานวน    ๑๙   อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๑.๒ พนักงานคลังยุทโธปกรณ์   จํานวน    ๒๕   อัตรา (ชาย) 
   ๑.๑.๓ ลูกมือช่าง     จํานวน    ๑๗   อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๑.๔ พนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน     ๔    อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๑.๕ พนักงานธุรการ    จํานวน     ๗    อัตรา (ชาย, หญิง) 
                      ๑.๑.๖ พนักงานพสัดุ    จํานวน    ๑๐   อัตรา (ชาย, หญิง) 
       ๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค  
   ๑.๒.๑ ช่างโยธา      จํานวน     ๓   อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๒.๒ ช่างส ี     จํานวน     ๑   อัตรา (ชาย) 
   ๑.๒.๓ ช่างโลหะ     จํานวน     ๒   อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๑.๒.๔ ช่างยางและพลาสติก   จํานวน     ๑   อัตรา (ชาย) 
   ๑.๒.๕ ช่างสรรพาวธุ    จํานวน  ๑๘๒  อัตรา (ชาย, หญิง) 
            ๑.๒.๕.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จํานวน   ๗๗   อัตรา  
            ๑.๒.๕.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า           จํานวน   ๔๔   อัตรา  
            ๑.๒.๕.๓ สาขาวิชาช่างยานยนต ์   จาํนวน   ๒๓   อัตรา 
            ๑.๒.๕.๔ สาขาวิชาช่างโยธา   จาํนวน   ๑๑   อัตรา 
            ๑.๒.๕.๕ สาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์   จาํนวน   ๒๒   อัตรา  
            ๑.๒.๕.๖ สาขาวิชาช่างโลหะ   จาํนวน     ๕   อัตรา  

  ๒. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารประทวน จาํนวน ๑๖ อัตรา  ตาํแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ดังนี้.- 
      ๒.๑ กลุ่มงานบริการ  
   ๒.๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชี            จาํนวน      ๔  อัตรา (ชาย, หญิง) 
   ๒.๑.๒ พนักงานธุรการ            จํานวน    ๑๐  อัตรา (ชาย, หญิง) 
               ๒.๑.๓ พนักงานพัสดุ            จํานวน      ๑  อัตรา (ชาย, หญิง) 
      ๒.๒ กลุ่มงานเทคนิค  
   -  ชา่งสรรพาวุธ (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า)  พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จาํนวน  ๑ อัตรา (ชาย, หญิง) 

              ๓. คุณสมบัติ ... 
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  ๓. คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.- 
      ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
      ๓.๒ รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๑ มีอายุไม่ต่าํกวา่ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี  
      ๓.๓ ประเภทชาย  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้.- 
   ๓.๓.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว  รับสมัครเฉพาะผูท่ี้ผลการตรวจเลือกระบุว่า 
เป็นคนจําพวกท่ี ๑ และต้องมีความสูงต้ังแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร ข้ึนไป  
ตามขนาดท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือผลจากการวัดขนาดในห้วงรับสมัคร หรือเป็นผู้ที่สําเร็จนักศึกษา
วิชาทหาร ช้ันปีท่ี ๓ และปีท่ี ๕ มาแล้ว (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุวา่เป็นคนจําพวกที่ ๒, ๓ และ ๔) 
   ๓.๓.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก  ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย 
ที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๓๙  ซ่ึงจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจําการ  ตาม  พ.ร.บ. รับราชการทหาร  
พ.ศ.๒๔๙๗ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจําพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร  
พ.ศ.๒๔๙๗  ต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร  ตามขนาดที่
คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้    
       ๓.๔ ประเภทหญิง  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี  มีความสูงตั้งแต่  ๑๕๐  เซนติเมตร  และ 
มีน้ําหนักต้ังแต่  ๔๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
       ๓.๕ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ๓.๖ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน 
        ๓.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
       ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๔๑  แห่ง 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗ 
       ๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  และไม่เป็นผู้เคยกระทํา 
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
       ๓.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๓.๑๒ มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  
ให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ  หรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี  สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง 
และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังน้ัน จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้  รวมทั้งจะฟ้องร้องดําเนินคดี
และเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย 
      ๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
      ๔.๑ กลุ่มงานบริการ    
           ๔.๑.๑ ตําแหน่ง พนักงานบริการ  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  
(สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานท่ี และการรับ - ส่งเอกสาร และพัสดุ 

         ๔.๑.๒ ตําแหน่ง พนักงานคลังยุทโธปกรณ์  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.๓)  (สําหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)   มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  มีบุคลิกลักษณะทหารดี  และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่าน้ัน 

                                                                                                          ๔.๑.๓ ตําแหน่ง… 
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           ๔.๑.๓ ตําแหน่ง ลูกมือช่าง  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  
(สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ 
ความสามารถพื้นฐานทางช่าง 
           ๔.๑.๔ ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) (สําหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)   
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการเงินและบัญชี 
           ๔.๑.๕ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  
(สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับงานธุรการ 
           ๔.๑.๖ ตําแหน่ง พนักงานพัสดุ  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  
(สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับงานพัสดุ 
       ๔.๒ กลุ่มงานเทคนิค  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
(สําหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิท่ีสูงกว่าไม่ได้)  ในสาขาวิชา ดังน้ี.- 
    ๔.๒.๑ ตําแหน่ง  ช่างโยธา  สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างโยธา  เช่น  สาขาวิชาช่าง 
ก่อสร้าง   
 ๔.๒.๒ ตําแหน่ง  ช่างสี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างเทคนิคบริการ, สาขาวิชาโลหะการ และมีความรู้ 
ความสามารถในงานด้านช่างสีเป็นอย่างดี 
  ๔.๒.๓ ตําแหน่ง  ช่างโลหะ  สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างโลหะ  หรือสาขาวิชาที่มี 
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่าง 
เชื่อมโลหะ และ สาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น 
   ๔.๒.๔ ตําแหน่ง  ช่างยางและพลาสติก  สาขาวิชาช่างยาง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, 
สาขาวิชาช่างประดิษฐ์, สาขาวิชาการยางและพอลิเมอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีและพอลิเมอร์, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  
หรือที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
 ๔.๒.๕ ตําแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ 
                                      ๔.๒.๕.๑ สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับช่างกลโรงงาน  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชากลุ่มแม่พิมพ์และโลหะแผ่น, 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง, สาขาวิชาเครื่องกล และ สาขาวิชาช่างปรับ 
 ๔.๒.๕.๒ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างไฟฟ้า  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง และ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
        ๔.๒.๕.๓ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างยานยนต์  หรือสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาช่างยานยนต์ และ สาขาวิชาเคร่ืองกล 
  ๔.๒.๕.๔ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างโยธา  เช่น  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
  ๔.๒.๕.๕ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๒.๕.๖ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับช่างโลหะ  หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
และ สาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น 

 ๕. รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ตามผนวก ก  ประกอบ ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 

๖. การสรรหาและการเลือกสรร 
    ๖.๑ การสรรหา โดยวิธีการสอบภาควิชาการ ใช้เนื้อหาความรู้ตามตาํแหน่ง ดังนี้.- 

            ๖.๑.๑ ตําแหน่ง  พนักงานบริการ, พนักงานคลังยุทโธปกรณ์, ลูกมือช่าง, พนักงานธุรการ 
และพนักงานพัสดุ – สอบความรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) (วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, จิตวิทยา,  
เชาว์ปัญญา และความรู้ท่ัวไป) 

                 ๖.๑.๒ ตําแหน่ง ...  



 

- ๔ - 

 
                      ๖.๑.๒ ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญช ี– สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
และบัญชี (ปวช.)  
       ๖.๑.๓ ตําแหน่ง  ช่างโยธา – สอบวิชาความรู้ทางชา่งโยธา (ปวช.) 
       ๖.๑.๔ ตําแหน่ง  ช่างส ี– สอบวิชาความรู้พื้นฐานทางช่าง  (ปวช.) 
                               ๖.๑.๕ ตําแหน่ง  ช่างโลหะ – สอบวิชาความรู้ทางชา่งโลหะ (ปวช.)  
                               ๖.๑.๖ ตําแหน่ง  ช่างยางและพลาสติก – สอบวิชาความรู้ทางช่างยางและพลาสติก (ปวช.)  
       ๖.๑.๗ ตําแหน่ง  ช่างสรรพาวุธ   
                                         ๖.๑.๗.๑ สาขาวิชาชา่งกลโรงงาน – สอบวิชาความรู้ทางช่างกลโรงงาน (ปวช.)     
                                         ๖.๑.๗.๒ สาขาวิชาชา่งไฟฟา้ – สอบวิชาความรู้ทางชา่งไฟฟา้ (ปวช.)  
                                         ๖.๑.๗.๓ สาขาวิชาชา่งยานยนต์  – สอบวิชาความรู้เก่ียวกับยานยนต์ (ปวช.) 
            ๖.๑.๗.๔ สาขาวิชาชา่งโยธา – สอบวิชาความรู้ทางช่างโยธา (ปวช.) 
                                         ๖.๑.๗.๕ สาขาวิชาชา่งคอมพิวเตอร์ –  สอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (ปวช.)     
                                         ๖.๑.๗.๖ สาขาวิชาชา่งโลหะ – สอบวิชาความรู้ทางช่างโลหะ (ปวช.)  

    ๖.๒ การเลือกสรร  โดยวธิสีัมภาษณ์และทดสอบความสามารถและความเหมาะสมตามตําแหน่ง 

 ๗. การจ้างเป็นพนักงานราชการของ สพ.ทบ. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ทุกข้ันตอนตามที่กําหนดในข้อ ๖ และจะพิจารณาจ้างผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ที่สอบคัดเลือกต่ํากว่าเรียง 
ตามลําดับ 

                     ๘. กรณีท่ีมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก อาจเป็นผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการสรรหา
และการเลือกสรร คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือ 
การเลือกสรรต่อไป 

  ๙. เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่  ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ  หอประชุม  กรมสรรพาวุธทหารบก  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  
และต้องสมัครด้วยตนเอง 

  ๑๐. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  เวลาและสถานท่ีสอบ  ในวันศุกร์ที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓๓๐  ทาง www.ordnancerta.com 

  ๑๑. การสรรหา  ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

  ๑๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร  เวลาและสถานที่สอบ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑๐๐  ทาง www.ordnancerta.com 

  ๑๓. การเลือกสรร  ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๑๔. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  พร้อมรายงานตัว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙   
เวลา ๑๐๐๐  ที่ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
และ www.ordnancerta.com 
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี        ๑๕             มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          

                                     พลโท          ธารี  วุฒิพานิช 

              ( ธารี  วุฒิพานิช ) 
                  เจ้ากรมสรรพาวธุทหารบก 
กองกําลังพล  

 
 

 



 

ผนวก  ก  รายละเอียดประกอบการรับสมัคร พนักงานราชการ 

๑. หลักฐานประกอบการรับสมัคร  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาแสดง 
ในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.- 
       ๑.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวธุทหารบกกําหนด) 
       ๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่าย
สําเนา จาํนวน ๑ ชุด)   
       ๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)   
       ๑.๔ สูติบัตร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จาํนวน ๑ ชุด)   
       ๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสาํเนา จาํนวน ๑ ชุด)   
       ๑.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๑.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๑.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ตัว – ชื่อสกุล - ใบสําคัญการสมรส – 
ใบสําคัญการหย่า ของตนเอง บิดา มารดา,  ใบรับรองสถานท่ีเกิดจากเขต/ อําเภอ ของตนเองในกรณีไม่มีสูติบัตร  
(กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้นําหลักฐานใบมรณบัตรแนบด้วย) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)   
       ๑.๙ เอกสารสําคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)   
    ๑.๙.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ใช้ สด.๘  และหนังสือรับรองความประพฤติ 
จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย 
    ๑.๙.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวชิาทหาร ปีที่ ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๘ และหนังสือ
สําคัญประจาํตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   
             ๑.๙.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้  สด.๔๓ 
      ๑.๙.๔ บุคคลพลเรือนท่ีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้  สด.๙ และผลการตรวจวัดขนาด 
ร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)   
        ๑.๑๐ สาํหรับผู้ที่มีประสบการณ์งานช่างไม้, ชา่งประปา, ชา่งไฟฟา้, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,  
ช่างสี, คอมพิวเตอร์, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างกลึง, ช่างโลหะ (หลอมหล่อ), ช่างชุบโลหะ,  
ช่างแกะสลักลายไม้, ชา่งทําโมลด์ฉีด, แผ่นปั้ม, ช่างเขียนแบบ, ช่างเชื่อม, ช่างตรวจสภาพ, ช่างซ่อมบํารุง และ  
ช่างยนต์ ขอให้แนบเอกสารรบัรองความรู้ความสามารถด้านช่างดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นที่
น่าเชื่อถือ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ฯ 
      ๑.๑๑ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม 
             ๑.๑๑.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ทหารกองประจําการ)  
  ๑.๑๑.๒ ทหารกองหนุนท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
  ๑.๑๑.๓ บุตรของข้าราชการทหาร และลูกจ้างประจาํ  สังกัด ทบ. หรือเคยรับราชการ 
ในทบ. มาก่อน ดังน้ี.- 
     ๑.๑๑.๓.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับ 
การปูนบําเหน็จพิเศษ (สาํเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๑.๓.๒ พิการทุพพลภาพจนกระท่ังถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันประเทศ (สําเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๑.๓.๓ รับราชการหรือเคยรับราชการใน  ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือรับรอง
ผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่) 
  ** ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น หลายข้อ 
ให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑๑.๒ 
กับข้อ ๑.๑๑.๓.๓ ให้คะแนนเพ่ิมใน ๒ ข้อน้ีรวมกันได้** 

  ๒. ระเบียบการสอบ 
      ๒.๑ ให้นําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรท่ีเจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการ
คุมสอบในวันเข้าสอบทุกคร้ัง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ   
 ๒.๒ ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 ๒.๓ ผู้ท่ีกระทําการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการสอบ
คัดเลือก ฯ และดําเนินคดีตามกฎหมาย  

**  รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวนัสมัครเท่าน้ัน  ** 
 


