ประกาศคณะกรรมการอํ
คณะกรรมการอํานวยการสอบคั
นวยการ
ดเลือกบุคคลพลเรือนเข
เขารับราชการในกองทัพเรือ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพเรือ ประจําป 256๒
_____________________________________

ดว ยกองทัพ เรือมี ความประสงครั บสมัค รบุคคลพลเรือน ขา ราชการ ลู กจา งประจํา และ
พนัก งานราชการ ที่ มี คุณวุ ฒิ ในสาขาที่ก องทัพ เรือตอ งการ สํา เร็จการศึ ก ษาจากสถานศึ กษาที่ สํา นั กงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรื
พลเรือนใหการรับรอง หรือสถานศึกษาในตา งประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอม
ใหบ รรจุเ ขา รับ ราชการ เพื่ อ สอบคั ด เลื อ กบรรจุเ ข า รับ ราชการเป น ข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร และเป น
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกองทั
ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔ อัตรา โดยมีรายละเอี
รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
1.1 บรรจุเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนวาที่เรือตรี) จํานวน ๑๕ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีแและสาขาวิ
ละสาขาวิชาที่กําหนด ในสาขาตาง ๆ รายละเอียดตามผนวก ก ดังนี้
1.1.๑ ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง)
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ การบัญชี
จํานวน ๓ อัตรา
๑.๑.๓ นิติศาสตร
จํานวน ๓ อัตรา
1.1.๔ วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๒ อัตรา
1.1.๕ วิศวกรรมเครื่องกล (มีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย
สภาวิศวกร)
จํานวน 1 อัตรา
1.1.๖ วิศวกรรมโยธา (มีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย
สภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๑ อัตรา
1.1.๗ การวัดผลการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
1.1.๘ คณิตศาสตร
จํานวน ๑ อัตรา
1.1.๙ ภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๑๐
๑๐ เคมี (รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ บรรจุเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนจาตรี) จํานวน ๒๙ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิตํา่ กวาาปริ
ปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี้
๑.๒.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(รับเฉพาะเพศชาย)
จํานวน ๒๐ อัตรา
๑.๒.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน ๗ อัตรา
๑.๒.3 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๔ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๑ อัตรา

-๒๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
2.2 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.3 คุณวุฒิ
2.3.1 ผูสํา เร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี หรือประกาศนีย บั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.)
ตอ งมี คุณ วุ ฒิส าขาวิชาตรงตามตํ าแหนง ที่ เ ปด รับ สมัครในขอ 1 หากสาขาที่ระบุ ไ ว ในปริญญาบัตรหรื อ
ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไมตรงตามสาขาที่ระบุไวในขอ 1 จะตองมีสาขาตรงตามการเทียบ
คุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑
ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่
นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th โดยตองมี
หนังสือรับรองจากสํา นักงาน ก.พ. วาสาขาที่สํา เร็จ การศึกษามาเปน สาขาเดีย วกับ ที่กํา หนดไว ตามขอ 1
โดยตองมีสํา เนา/หลักฐานการเทียบคุณวุฒิแนบพรอมการสมัคร หากตรวจพบภายหลังวา คุณวุฒิสาขาวิชา
ไมตรง และไมมหี นังสือรับรองจากสํานักงาน ก.พ. จะถูกตัดสิทธิการสอบหรือตัดสิทธิการบรรจุเขารับราชการ
2.3.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองสํา เร็จ การศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.4 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้
2.4.1 ตําแหนงขาราชการชั้นสัญญาบัตร (ตามผนวก ก) ตองเปนผูที่มีอายุไมต่ํากวา
๑๘ ปบริบูรณนับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เกิดกอน 1 ตุลาคม 254๔) และไมเกิ น 35 ป (ไมเ กิดก อนป
พ.ศ.252๗)
2.4.2 ตํา แหนงขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (ตามผนวก ข) ตองเปนผูที่มีอายุ
ไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณนับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เกิดกอน 1 ตุลาคม 254๔) และไมเกิน 30 ป (ไมเกิด
กอนป พ.ศ.253๒)
2.5 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร
เพศชายตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. เพศหญิงตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ ซม.
2.6 ไม เป นผูที่มีรา งกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
(ผนวก ค) หรือ ไมเ ป นบุค คลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่ กํา หนดไว ใ นกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
2.7 กองทัพเรือไมรับสมัครผูที่มีขอผูกพันตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู ซึ่ ง ต อ งเข า รั บ การตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เข า กองประจํ า การ หรื อ ผู ที่
ขอผอนผันการเขารับการตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ ในป 256๓
2.7.2 ผู ที่อ ยูใ นระหว า งการรั บราชการเป น ทหารกองประจํ า การ (ทหารเกณฑ )
ที่ตองปลดประจําการเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 หลังวันที่ 1๕ สิงหาคม 25๖๒
2.7.3 สําหรับผูที่รับราชการเปนทหารกองประจํ าการสังกั ดกองทัพ เรื อ มีกําหนด
ปลดประจําการใน ๑ สิงหาคม 25๖๒ และมีความประสงคจะสมัครสอบ ตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ
ประกอบการสมั คร โดยผู บั งคั บบั ญชาต นสั งกัดระดั บ นาวาโทขึ้นไปรั บรองว า ไม มี ความผิ ด ไม อยู ระหว าง
การพิจารณาคดีความ หรือเลื่อนปลดประจําการ หรือรับสมัครตอ ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวามีความผิดฯ
หรือมีการเลื่อนปลด ฯ ถือวาไมมีสิทธิส์ มัครสอบตั้งแตตน
2.8 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
2.9 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล

-๓2.๑0 ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.๑1 ไมเ ปนผูที่อยูในระหวา งพักราชการ หรือสํา รองราชการอัน เนื่องมาจากความผิด
หรือหนีราชการ
2.๑2 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
2.๑3 ไมเคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือนักเรียน
อื่นใดของกองทัพเรือมากอน
2.๑4 ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในขอหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
2.๑5 ไมเปนผูที่ตาบอดสี (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตาบอดสีในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได)
2.๑6 ไมอยูในสมณเพศ
2.๑7 ไมอยูระหวางตั้งครรภ (ทั้งนี้ หากตรวจพบวา ตั้งครรภ ในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์
โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ได)
2.18 ขา ราชการหรื อ ลูก จา งประจํ า ที ่จ ะสมัค รสอบ จะต อ งไดร ับ อนุญ าตและ
รั บ รองความประพฤติจากผูบังคับบัญชาตันสังกัด
2.19 กองทัพ เรือจะไมรับ โอนขา ราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น .หรือ ย า ยสัง กัด
นอกกองทัพเรือภายในกระทรวงกลาโหม ผูสมัครที่เปนขาราชการนอกสังกัดกองทัพเรือ หากไดรับการคัดเลือก
จะตองลาออกจากตนสังกัดเดิม กอนการบรรจุเขารับราชการ
2.20 หากเปนขาราชการทหารเรือหรือลูกจางประจําสังกัดกองทัพเรือ จะตองรับราชการ
ในกองทัพเรือ ไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการจนถึงวันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒ รวมทั้งคุณวุฒิสาขาที่สําเร็จการศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพ เรือใหไ ปศึกษาตอ หรือสําเร็จ
การศึ กษาก อนที่จ ะบรรจุเขา รับราชการ และตองไดรับ อนุมัติ จากกองทั พ เรื อ ใหห มายประวั ติการศึกษา
เรียบรอยแลวกอนวันรับสมัครสอบวันสุดทาย (วันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยจะตองนําหลักฐาน
แสดงในระบบการสมัครสอบดวย
2.๒1 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกจะตอ งทําสัญญา การเขา รับราชการเปน ขา ราชการทหาร
กั บ กองทัพเรื อตามระยะเวลาที่กํา หนด หากลาออกในระหวา งที่รับราชการหรือรับราชการไมครบกํา หนด
ตามสัญญาจะตองเสียคาปรับใหแกทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด
3. หลักฐานที่จะตอง Upload.ในระบบการสมัคร Online (รับรองสําเนาทุกแผน) และ
หลักฐานที่ตองใชในการรายงานตัวสอบสัมภาษณตองแสดงฉบับจริงพรอมรับรองสําเนาอยางละ ๑ ชุด
3.๑ รูป ถ า ยของผู ส มั คร (รู ป สีห รื อขาวดํ า ) หน าตรง ไม ส วมหมวกหรื อแว น ตา ขนาด
๔ x ๖ ซม. ซึ่งถายในคราวเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน
3.๒ ทะเบียนบานของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร และหนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดาและมารดาของผูสมัคร (ถามี)
3.๓ ทะเบียนสมรสบิดาและมารดาของผูสมัคร
3.๔ สูติบัตรของผูสมัคร
3.๕ บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรขาราชการ (ถามี) ของผูสมัคร

-๔3.๖ ปริญญาบัตร ประกาศนีย บัต ร และระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (TRANSCRIPT)
หากเปนภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทย
3.๗ หลักฐานทางทหารสําหรับผูสมัครเพศชาย ไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙)/ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (สด.๔๓)/ใบสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘)
และหลักฐานการไดรับการยกเวน ทั้งนี้ตองไมขัดหลักเกณฑตามขอ 2.6 และ 2.7
3.๘ หนัง สืออนุญ าตและรับ รองความประพฤติในการใหส มั ครสอบจากผู บัง คับ บั ญ ชา
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงของกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป กรณีเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
3.๙ หนัง สือ อนุญ าตและรับ รองความประพฤติในการใหส มั ครสอบจากผู บัง คับ บั ญ ชา
ซึ่ ง ออกโดยสว นราชการระดับ หนว ยขึ้นตรงกองทัพ เรือ หรือเทีย บเท า หน ว ยขึ้น ตรงกองทั พ เรือ กรณี เป น
ขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ
3.๑๐ เฉพาะกรณี เ ป น ข า ราชการทหารเรื อ หรื อ ลู ก จ า งประจํ า สั ง กั ด กองทั พ เรื อ
ตองมีหลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษา
๔. ผูที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มและหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ
๔.๑ ผูสมัครที่เปนบุตรขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ หากบิดา
หรือมารดาของผูสมัครยังคงรับราชการอยู ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ออกโดยสวนราชการระดับ
หนว ยขึ้นตรงกองทัพ เรือ ของบิดาหรือมารดาผูสมัคร วามีเวลาปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๘ ป แต หาก
ปจจุบันไมไดรับราชการในกองทัพเรือแลว จะตองมีหนังสือรับรองจาก กองทะเบียนพล สํานักบริการและสิทธิ
กําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ วาบิดาหรือมารดาของผูสมัคร เคยปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑๒ ป ซึ่งจะ
ทําใหไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ โดยใหนํา หนังสือแสดงวาผูสมัครเปน
บุตรของขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ ประกอบในการรับสมัคร Online
๔.๒ ผูส มัค รเปน ขา ราชการทหารเรือ หรือ ลู ก จา งประจํ า สั งกั ด กองทั พ เรือ ที่ มีเ วลา
รับราชการในกองทัพเรือมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และในระหวางรับราชการไมเคยถูกลงโทษ ลงทัณฑ ถึงขั้นงด
บําเหน็จประจําป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในคุณวุฒิสาขาที่สมัครไมต่ํากวา ๒.๕๐ รวมทั้งไดหมายประวัติ
การศึก ษาแล ว กอนวัน รับ สมั ครสอบวันสุดทาย (วันอัง คารที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จะไดรับ คะแนน
เพิ่มพิเศษ รอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ โดยใหนํา หนัง สือรับรองจากผูบังคับ บัญ ชา ออกโดย
สวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือวาผูสมัครเปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัด
กองทัพเรือ ประกอบในการรับสมัคร Online
๔.๓ ผูส มัครที่มีบิด าหรือมารดาที่เ ปน ขา ราชการทหารเรื อ หรือ ลู กจา งประจํ า สั งกั ด
กองทัพเรือ ที่ไดประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในหนา ที่ หรือถูกประทุษ รา ย หรือ
บาดเจ็ บ เพราะเหตุกระทํา ตามหนา ที่ ไดรับบํา เหน็จ บํ า นาญพิเ ศษตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขา ราชการ หรือได รับเงินคาทําขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ว าดวยคนงาน หรือได รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ จะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๑๐ ของคะแนนรวม
ภาควิชาการ โดยใหนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรื อ
แสดงวาบิดาหรือมารดาของผูสมัครที่เปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ ไดประสบ
อันตราย หรือตามแตกรณีดังกลาว ประกอบในการรับสมัคร Online
๔.๔ การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ จะใหเฉพาะกรณีที่ไดคะแนนเพิ่ม พิ เศษมากที่สุด
ตามขอ 4.๑ - 4.๓ เพียงขอเดียว ทั้งนี้หากผูสมัครสอบมีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษแตหลักฐานยังไมพรอม
จะตองทําหนังสือแสดงความจํานงขอรับคะแนนเพิ่ม “เอกสารประกอบการรับ สิทธิ์คะแนนเพิ่มในการสอบ

-๕บุค คลพลเรือ นในสว นของกองทัพ เรือ ประจํา ป 256๒” สง ถึง “กองการกําลังพล สํานักบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐” ภายใน
วั นสมัครสอบวันสุ ดทา ย (3๐ กรกฎาคม 256๒) รวมทั้งจัดสงสํา เนาหลักฐานถึ งกรรมการสอบฯ ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากไมสงหลักฐานตามกําหนดคณะกรรมการสอบฯ จะถือวาผูสมัครได
สละสิทธิ์ ในการขอรับสิทธิ์ดังกลาว
๕. การเตรียมตัวของผูสมัครและคําแนะนําที่ควรทราบ
๕.๑ ผูสมัครตองอานระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนคํา ชี้แจงตาง ๆ
ใหเขาใจโดยตลอด
๕.๒ เตรียมหลักฐานตาง ๆ ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ที่รับรองสําเนา Scan ใหพรอมที่จะ
Upload ในการสมัครสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผูสมัครเอง หากตรวจพบวา
เอกสาร หรื อหลั กฐานใด ๆ ปลอมแปลงหรื อ เป นเท็ จ จะตอ งถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ จ ากการสอบ และถู ก ดํา เนิ น คดี
ตามกฎหมาย
๕.๓ ตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละขนาดของร า งกาย ต องไม เ ป นโรคที่ ขั ดต อการบรรจุ
เขารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว ในขอ 2.5 และ 2.6
๕.๔ บัตรประจํา ตัว สอบจะตองเก็บ รักษาใหดีที่สุด และจะตองนํามาแสดงตอกรรมการ
ทุก ขั้น ตอนของการสอบ หากชํา รุด สูญ หาย หรือไมมีมาแสดง จะไมอนุญาตใหเ ขา สอบ และกองทัพ เรือ
โดยคณะกรรมการสอบฯ จะไมออกบัตรประจําตัวใหใหม ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๕ การเขาสอบและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงกายใหสุภ าพเรียบรอ ย
คือ ผูหญิ งสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว ทรงสุภาพ (ตองไมเ ปนผา ยี น สหรือผา ยืด) สวมรองเทา หุมสน
สํา หรับ ผูช ายสวมเสื้อ คอปก กางเกงขายาว (ตอ งไมเปน ผา ยีน สหรือผา ยืด) โดยสอดเสื้อ ไวในกางเกง และ
สวมรองเทาหุมสน มิฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะพิจารณาไมใหเขาหองสอบได
๕.๖ ผูที่สอบไดจะไดรับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และ
อาจไดรบั การบรรจุในตางจังหวัด และหามมิใหเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ เกินกวาที่ทางราชการกําหนด
๕.๗ กรณีมีปญหาหรือขอขัดของที่ตองวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ
เขารับราชการในกองทัพเรือ ใหกรรมการและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ เสนอปญหาหรือขอขัดของดังกลาวใหกรรมการ
อํานวยการวินิจฉัย กรณีเรงดวนสามารถเสนอใหประธานกรรมการวินิจฉัยโดยผานฝายเลขานุการ เปนแตละ
กรณีไป มติคณะกรรมการอํานวยการถือเปนอันสิ้นสุด กรณีเรงดวนคําวินิจฉัยของประธานกรรมการถือเปน
อันสิ้นสุด
๕.๘ หากปรากฏว า ข อ ความในใบสมั ครหรือ หลั ก ฐานที่ นํ า มาแสดงไม ถูก ตอ งตรงกั บ
ความเปนจริง แมภายหลังรายงานตัวทําสัญญาเขารับราชการแลวก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะใหบุคคลผูนั้น
พนสภาพหรือออกจากราชการได โดยทางราชการจะไม รับ ผิด ชอบใด ๆ ทั้ง สิ้น และจะตองถูกดํ า เนิ น คดี
ตามกฎหมายโดยทันที ทั้งนี้กรมกําลังพลทหารเรือ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ โดยละเอียด ในขั้นตอน
ของการบรรจุเขารับราชการ หากตรวจพบวาผูที่ไดรับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือหลักฐานตาง ๆ
ไมถูกตอง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะตองถูกตัดสิทธิ์ โดยไมสามารถเรียกรอ งสิทธิ์ใ ด ๆ และหากทุจริต
อาจตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายดวย
๖. การรับสมัครสอบ
6.1 รับสมัครทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็ปไชต https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม 256๒ ถึง วันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม 256๒ ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ

-๖6.2 ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครสอบเพียงหนึ่งตําแหนงเทานั้น โดยดําเนินการสมัครตามขั้นตอน
ที่กําหนด กรอกขอมูลลงในใบสมัคร Online.ใหถูกตองครบถวน แลวพิมพเอกสารสําหรับใชชําระคาสมัคร ลงใน
กระดาษ A4 สีขาว กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์
ในการสมัครสอบหรือไม
6.3 นํา ใบชํ าระคา สมัครไปชํา ระผา นเคาทเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ ชํ าระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผา น KTB.Online.(ตองเปด บัญ ชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชํ าระเงิ น
ผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย (ตองเปนบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน วันศุกรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๒๒.๐๐ น. ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสอบไดชําระคาธรรมเนียมการสอบแลวเทานั้น
6.4 คา ธรรมเนี ยมในการสมัค รสอบ จํ านวน 330 บาท ประกอบดวย ค าธรรมเนีย ม
การสอบ จํ า นวน 300 บาท (เงิน จํานวนนี้ กรมกํ าลั งพลทหารเรือจะนํา สงกรมการเงินทหารเรือทั้งหมด)
และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท โดยคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
จะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (
6.๕ สามารถทํ า การพิ ม พ ใ บสมั ค รและบั ต รประจํ า ตัว สอบลงในกระดาษ A4.สีข าว
ที่ระบุหมายเลขประจําตัวผูสอบ และที่นั่งสอบ ไดตั้งแตวันศุกรที่ ๙ สิงหาคม 256๒ ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์
เขาสอบก็ตอเมื่อชําระคาสมัครสอบ และคณะกรรมการออกรหัสหมายเลขประจําตัวสอบใหแลวเทานั้น
6.๖ การสมั ค รสอบทางอิ น เทอร เ น็ ต เป น การดํ า เนิ น ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2551 โดยถือว า
ผูสมัครสอบได รับ ทราบและเขา ใจในประกาศรับสมัครรวมถึงผนวกทายประกาศ ซึ่งผูสมัครตองตรวจสอบ
ตํา แหน งที่ จ ะสมั ครสอบและรับ รองตนเองวา มี คุณสมบัติตรงตามที่กํ า หนดทุ ก ประการ หากผูส มัครสอบ
กรอกขอมูลอันเปนเท็จ ใหถือวาการสมัครสอบไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
และการบรรจุ เ ข า รั บ ราชการทั น ที รวมถึ ง อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ ง ความอั น เป น เท็ จ ต อ เจ า หน า ที่
ตามประมวลกฎหมายอาญา
6.๗ ผูสมัครสอบตองรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบั บที่ใช ในการสมัครสอบและการนํา
เอกสารมาแสดงต อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนวา เปนเอกสารที่ทางราชการหรื อสถานศึก ษาออกให จ ริ ง
หากตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนเอกสารเท็จที่ทางราชการมิไดออกใหจริงจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
หากปรากฏวา ขอความในใบสมั ครหรือหลัก ฐานที่นํา มาแสดงไมถูก ตองตรงกับ ความเป น จริ ง แมภายหลั ง
รายงานตัวทํา สัญ ญาเขารับราชการแลวก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะใหบุคคลผูนั้ นพนสภาพหรือออกจาก
ราชการได โดยทางราชการจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผูสมัครสอบจะตองถูกดําเนิน คดีตามกฎหมาย
โดยทันที
6.๘ ผูสมัครสอบที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ไมวา จะพบในขั้นตอนใด
เชน การรับสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการตรวจ
พบเอกสารไมเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการเขา สอบคัดเลือก หรือการดํา เนินการ
ขั้นตอไปหรือแมจะสงหลักฐานหรือสัญญาแลวก็ตาม ใหถือวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตน ไมมีสิทธิ์
เขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได โดยถือวา
คา ใชจา ยในการสอบคัดเลือก คา ที่พัก คาตรวจสุขภาพ หรือคาใช จายอื่นใด ผูสมัครจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ดวยตนเอง

-๗๗. การสอบคัดเลือก
๗.๑ การสอบรอบแรก เปนการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี) กําหนดเกณฑผาน
รอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)
๗.๑.๑ ภาควิชาการ
สอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยประชุม
ธรรมศาสตร รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(แผนที่สังเขปตามผนวก ง ) โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
- เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบ วิ ช าชี พ ตามคุ ณ วุ ฒิ คะแนนเต็ม
๓๐๐ คะแนน (ยกเวน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน สําหรับ สาขาวิชาดุริยางค คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน)
- เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ผูสมัครตองสอบทุกคน)
- เวลา 14.30 น. – 15.30 น. สอบ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ผูสมัครตองสอบทุกคน)
7.1.2 ภาคปฏิบัติ
- ผูสมั ครสอบระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ ต องทดสอบความรู
ความสามารถภาษาอังกฤษ PT (Placement Test) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนวังเดิม ซอยยุทธศึกษา แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
- ผู ส มั ค รสอบสาขาดุ ริ ย างค ต อ งทดสอบความรู ภาคปฏิ บั ติ คะแนนเต็ ม
๒๐๐ คะแนน ในวั น ที่ ๒๐ – ๒๑ สิง หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรีย นดุริ ยางค
กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๗.๒ การสอบรอบที่สอง เปนการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ
ซึ่งมีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๒.๑ ให มี สิ ท ธิ์ เ ข า สอบเฉพาะผู ที่ ผ า นการสอบรอบแรกตามเกณฑ ที่ กํ า หนด
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปดสอบ
๗.๒.๒ การตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิ ต ในวั น ที่ ๓ – ๖ กัน ยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเกา แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผูสมัครตองชําระคา ใชจา ยเอง จํา นวน ๒,๓๔๐ บาท (สองพันสามรอย
สี่สิบบาทถวน) ตามที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) กําหนด และมีรถรับ – สง โดยออกจากอาคาร
กองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ (วั ง นั น ทอุ ท ยาน) ถนนอิ ส รภาพ แขวงบ า นช า งหล อ เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๖.๐๐ น.
๗.๒.๓ การสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
โดยจะสัมภาษณในหัวขอ ดังนี้
- บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะเหมาะสมกับ
ความเปนทหาร
- แนวความคิดในการนําความรูที่สําเร็จการศึกษามาใชปฏิบัติงานในกองทัพเรือ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณโลกและบานเมือง

-๘- ทัศนคติ ความศรัทธาและความจริงใจตอกองทัพเรือ
๗.๓ แผนที่สังเขป สถานที่สอบภาควิชาการ ตรวจสุขภาพรางกายและทดสอบสุขภาพจิต
(ผนวก ง) สําหรับหองสอบ และผังที่นั่งสอบในการสอบภาควิชาการ จะติดประกาศใหทราบ ที่บริเวณหนาหองสอบ
ในวันสอบ และตรวจสอบไดทางอินเทอรเน็ต http://www.navy.mi.th และ http://www.navy.mi.th/person
กอนวันสอบภาควิชาการ
๘. การตัดสินผลการสอบ
๘.๑ จะตองสอบภาควิช าการและภาคปฏิบัติ (ถา มี) ใหค รบถ วนตามที่กํา หนด โดยมี
คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี)
๘.๒ มีผลการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ “ผาน”
๘.๓ ผูที่ไ ด คะแนนสอบสูง สุดของแต ล ะสาขาวิช า และมี ผลการตรวจสุ ขภาพรา งกาย
ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ “ผาน”.เปนผูที่สอบได หากสาขาวิชาใดมีจํา นวนมากกวา ๑ อัตรา
ผูที่ไดคะแนนลําดับรองลงมาเปนผูที่สอบไดตามจํานวนอัตราที่เปดสอบ
๘.๔ สาขาใด ถาคะแนนสอบรวมภาควิชาการเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาชีพตาม
คุณ วุฒิ และภาษาไทย ตามลํา ดับ หากคะแนนยัง เทา กันอีก จะทํา การสอบประมวลความรูท างวิช าชีพ
ตามสาขาคุณวุฒิ (ปากเปลา) โดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ นาย
๘.๕ ผลการตัดสินของประธานกรรมการอํานวยการสอบถือเปนขอยุติ
๙. ขอปฏิบัติในการเขาสอบ
๙.๑ ผูสมัครตองแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครสอบตอกรรมการ ในวัน สอบภาควิ ชาการ
ตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสัมภาษณ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบทุกขั้นตอนของการสอบ
๙.๒ ให ผู ส มั ค รสอบพร อ มที่ ห น า ห อ งสอบของตั ว เอง ก อ นถึ ง เวลาสอบ ๓๐ นาที
จากนั้นกรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัครเขาหองสอบ ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบนั่งตามผังที่กําหนด
๙.๓ ผูที่เขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และ
ถือวาขาดสอบในวิชานั้น และจะออกจากหองสอบไดหลังจากเวลาเริ่มตนสอบไปแลว ๓๐ นาที
๙.๔ ในวันสอบภาควิชาการและทดสอบสุขภาพจิต ผูสมัครตองเตรียมอุปกรณการสอบไดแก
ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ ไมบรรทัด และน้ํายาลบคําผิดไปใหพรอม
๙.๕ หามนํากระดาษ อุปกรณเครื่องมือสื่ อสาร และเครื่องคํานวณทุกประเภทเขาหองสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเวน ผูเขาสอบสาขาการบัญชี สามารถนําเครื่องคํานวณเขาหองสอบได (เครื่องคํานวณหามมี
ฟงกชั่นของการคํานวณสูตรตาง ๆ และหามใชเครื่องคํานวณจากโทรศัพทมือถือ)
๙.๖ หามนําโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ IT ใด ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด
๙.๗ การเริ่มทําขอสอบ จะตองรอฟงสัญญาณทําพรอมกันจากกองอํานวยการเทานั้นหาม
เปดขอสอบทํากอนโดยเด็ดขาด หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ
๙.๘ ผูที่กระทํา การทุจ ริตในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทํา ทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์
ในการสอบคัดเลือก และจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๙.๙ การขาดสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือภาคปฏิบัติ (ถามี) หรือขาดการตรวจ
สุขภาพรางกาย หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดการสอบสัมภาษณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือวาผูนั้น
สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ไมยกเวนขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดกองทัพเรือ
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ผนวก ก
รายละเอียดการจัดหากําลังพลจากบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุในตําแหนงอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจําป 256๒
๙ กลุมสาขาวิชา จํานวน ๑๕ อัตรา
ลําดับที่
๑
๒
3
4
5
๖
๗
๘
๙
10

ตําแหนง
ประจําแผนกทูตทหาร กองการตางประเทศ
สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารเรือ
ประจําแผนกเบี้ยหวัดและบํานาญ
กองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ
ประจําแผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน
กรมการเงินทหารเรือ
นายทหารบัญชี กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
นายทหารพระธรรมนูญ แผนกนิติธรรมและสัญญา
กองนิติธรรม สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
นายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ
กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
นายทหารพระธรรมนูญ ศูนยสงกําลัง
กรมพลาธิการทหารเรือ
วิศวกรโรงงาน แผนกการโรงงาน กองบริหารงานซอมสราง
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
ประจําแผนกทดสอบโครงสราง กองควบคุมคุณภาพ
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
ประจําแผนกยุทธโยธา กองบริการ
การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ที่ตั้งหนวย

คุณวุฒ/ิ สาขา

เพศ

จํานวน
(อัตรา)

กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
(มีผลคะแนนสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน HSK ระดับ ๖)

หญิง

๑

ชาย/หญิง

1

ชาย/หญิง

1

ชลบุรี

ชาย/หญิง

1

กรุงเทพฯ

ชาย/หญิง

1

ชาย/หญิง

1

ชลบุรี

ชาย/หญิง

1

สมุทรปราการ

ชาย

1

ชาย

1

ชาย

1

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ชลบุรี

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/การเงิน
และการธนาคาร/การสอบบัญชี

ปริญญาตรี นิติศาสตร

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สมุทรปราการ
ชลบุรี

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
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ข-1
ผนวก ข
รายละเอียดการจัดหากําลังพลจากบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุในตําแหนงอัตรานายทหารประทวน ประจําป 256๒ จํานวน 29 อัตรา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนง
นักดนตรี หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี
กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เครื่องมือ ขิม/จะเข)
ผูชวยครูวิชาคอมพิวเตอร ฝายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส
กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
เจาหนาที่หองทดลองอิเล็กทรอนิกส
ฝายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสที่ ๑
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสที่ ๒
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสที่ ๓
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
เจาหนาที่ แผนกเทคนิคการตรวจวัด กองควบคุมคุณภาพ
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ

ที่ตั้งหนวย

คุณวุฒ/ิ สาขา

เพศ

จํานวน
(อัตรา)

กรุงเทพฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

หญิง

1

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส

ชาย

1

ชลบุรี

8

ชางไม แผนกชางโยธา กองสนับสนุน กองการฝกกองเรือยุทธการ

ชลบุรี

ปวช.
สาขาชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ

ชาย/หญิง

1

9

เจาหนาที่เครื่องทุนแรงและเครื่องมือกล
หมวดเครื่องทุนแรงและเครื่องมือกล แผนกโยธา กองชางโยธา
สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

ชลบุรี

ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/
ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน

ชาย

1

ข-2
ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหนง
ชางปูน หมวดโยธา แผนกบริการ กองสนับสนุน
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ชางไฟฟา หมวดไฟฟา แผนกโยธา กองโรงงาน
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
ชางโยธา หมวดโยธา แผนกโยธา กองโรงงาน
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ชางเครื่องทุนแรง หมวดซอมบํารุง
กองรอยขนสงรถยนตบรรทุกผสม กองพันขนสง กรมสนับสนุน
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง
ชางเครื่องยนต หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
ชางเครื่องยนต หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
ชางไฟฟาและไฮดรอลิกส หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
กระซับ หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
ชางปูน หมวดโยธา แผนกบริการ
ปอมพระจุลจอมเกลา ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ชางเขียนแบบ แผนกอาคารและผังหลัก
กองออกแบบ กรมชางโยธาทหารเรือ
ชางเขียนแบบ แผนกโยธาและสุขาภิบาล
กองออกแบบ กรมชางโยธาทหารเรือ

ที่ตั้งหนวย
ชลบุรี
สงขลา
พังงา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

คุณวุฒ/ิ สาขา

เพศ

จํานวน
(อัตรา)

ปวช.
ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ
ปวช.
ไฟฟากําลัง/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปวช.
ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ

ชาย

1

ชาย/หญิง

1

ชาย

1

ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/
ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน

ชาย

1

ชาย

1

ชาย/หญิง

1

ชาย

1

ชาย

1

ชาย

1

ชาย/หญิง

1

ชาย/หญิง

1

ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/
ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน
ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/
ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน
ปวช.
ไฟฟากําลัง/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปวช.
เครื่องกล/ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน
ปวช.
ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ
ปวช.
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ผนวก ค
บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

-------------------------------------------------(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาขา งหนึ่งขา งใดบอด คือ เมื่อรัก ษา และแกสายตาดวยแว นแลวการมองเห็ น ยั งอยู
ในระดับต่ํากวา ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
(ข) สายตา ไมปกติ คือ เมื่อรัก ษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็น ยังอยูในระดั บ
๖/๒๔ หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรทงั้ สองขาง
(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
(จ) ตอหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางานสูญเสียอยางถาวร
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบตอวินาทีหรือ
เกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และอาจเปนอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดินหายใจ
โดยตรวจสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital Capacity
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคามาตรฐานตามเกณฑ
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ดวยคลื่นเสียงความถี่สงู (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก หรือเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography)

ค-๒
(๖) โรคของระบบปสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystis Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
(ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้
๑) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๒) ขอเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis)
๓) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้
๑) แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุดแลวก็ยังใชการไมได
๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๓) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใชการไมได
๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกัน ตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้น
ใชการไมได
๗) นิ้ว เทา ในเทา แตละขา งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดว นจนถึ งขอ ปลายนิ้ว หรือพิ การถึ งขั้ น
ใชการไมได
๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใชการไมได
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่ง
สวนใดใชการไมได
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอว น (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรา งกาย (Body Mass Index) ตั้งแต
๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา อีเล็กโทรลัยท
และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
(ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)

ค-๓
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเทาชาง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวานั้น
(ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก ในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๒) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced delusional disorder)
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective disorder)
๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental disorder due to brain Damage and
Dysfunction)
๕) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified nonorganic psychosis)
(ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
๒) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to brain
Damage and Dysfunction to Physical disorder)
๓) โรคอารมณแปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective)Disorder, Unspecified
MoodDisorder)
๔) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑) จิตเจริญลาชาที่มีระดับเชาวปญญา ๗๐ หรือต่ํากวานั้น (Mental Retardation)
๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive
Development)
(๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Active Hepatittis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)

(1))

bfl~U6'l~~5lJlb(9Ji6'lvr":dl\lnltJ (Systemic Lupus Erythematosus)

('IJ)

nlml~\I~I~l\lnltJ (Systemic Sclerosis)

("15) ~lFhJ~(9J~l\l 11~lln
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(ru) bfl~IVjt'T\I~8nVj'~(i1ri11~(i1Un&1ll~nlltl(i1'IJtl(i1l~n\ilml~ (Lamellar Ichthyosis & Congenital
IchthyosiformErytkroderma)
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