
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการ
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพเรือ

  

 ดวยกองทัพเรือมีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือน
พนักงานราชการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือตองการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรอง 
ใหบรรจุเขารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจําป 

1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
1.1 บรรจุเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร

โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรแีละสาขาวิชาที่กํา
      1.1.๑ ภาษาจีน 
      ๑.๑.๒ การบัญชี
      ๑.๑.๓ นิติศาสตร
       1.1.๔ วิศวกรรมเคร่ืองกล
       1.1.๕ วิศวกรรมเคร่ืองกล
สภาวิศวกร)       
        1.1.๖ วิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) 
       1.1.๗  
       1.1.๘ คณิตศาสตร
                  1.1.๙ ภาษาอังกฤษ
       ๑.๑.๑๐ 
 ๑.๒ บรรจุเป
โดยมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีและสาขาวชิาที่กํา
 ๑.๒.๑ 
     
 ๑.๒.๒ 
 ๑.๒.3 
 ๑.๒.๔ คุณวุฒิมัธยมศกึษาตอนปลาย
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_____________________________________ 
 

ดวยกองทัพเรือมีความประสงครับสมัครบุคคลพลเรือน ขาราชการ ลูกจางประจํา 
ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือตองการ สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สํานักงาน

พลเรือนใหการรับรอง หรือสถานศึกษาในตางประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอม
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร

ในกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔ อัตรา โดยมรีายละเอียดดังนี้

ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 
บรรจุเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (แตงต้ังยศเปนวาท่ีเรือตรี) 

และสาขาวิชาที่กําหนด ในสาขาตาง ๆ รายละเอยีดตามผนวก ก ดังนี้
ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) 
การบัญชี 
นิติศาสตร 
วิศวกรรมเคร่ืองกล (รบัเฉพาะเพศชาย)  
วิศวกรรมเคร่ืองกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย

  
วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย

 
  การวัดผลการศึกษา  
คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ 

๑๐ เคมี (รบัเฉพาะเพศชาย) 
บรรจุเปนขาราชการตํ่ากวาชั้นสญัญาบัตร (แตงต้ังยศเปนจาตรี) 

าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี ้  
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

   (รบัเฉพาะเพศชาย) 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบัเฉพาะเพศหญิง) 
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เขารับราชการในกองทัพเรือ 
ประจําป 256๒  

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสํานักงาน

หรือสถานศึกษาในตางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอม
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และเปน

รายละเอยีดดังนี ้

) จํานวน ๑๕ อัตรา 
ดังนี ้  

 จํานวน ๑ อัตรา 
 จํานวน ๓ อัตรา 
 จํานวน ๓ อัตรา 

 จํานวน ๒ อัตรา 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย

 จํานวน 1 อัตรา 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย 

 จํานวน ๑ อัตรา 
 จํานวน 1 อัตรา 

 จํานวน ๑ อัตรา 
 จํานวน ๑ อัตรา 

 จํานวน ๑ อัตรา 
) จํานวน ๒๙ อัตรา 

  
 จํานวน ๒๐ อัตรา  

 จํานวน   ๗ อัตรา  
 จํานวน   ๑ อัตรา 

 จํานวน   ๑ อัตรา  
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 ๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  
  2.2 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  2.3 คณุวุฒิ 
   2.3.1  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ตองมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามตําแหนงที่เปดรับสมัครในขอ 1 หากสาขาที่ระบุไวในปริญญาบัตรหรือ 
ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไมตรงตามสาขาที่ระบุไวในขอ 1 จะตองมีสาขาตรงตามการเทียบ
คุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ท่ี 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
หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.พ. วาสาขาท่ีสําเร็จการศึกษามาเปนสาขาเดียวกับที่กําหนดไว ตามขอ 1  
โดยตองมีสําเนา/หลักฐานการเทียบคุณวุฒิแนบพรอมการสมัคร หากตรวจพบภายหลังวาคุณวุฒิสาขาวิชา 
ไมตรง และไมมหีนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.พ. จะถูกตัดสิทธิการสอบหรือตัดสิทธิการบรรจุเขารับราชการ  
   2.3.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองสําเร็จการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
   2.4 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้ 
    2.4.1 ตําแหนงขาราชการชั้นสัญญาบัตร (ตามผนวก ก) ตองเปนผูท่ีมีอายุไมต่ํากวา 
๑๘ ปบริบูรณนับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เกิดกอน 1 ตุลาคม 254๔) และไมเกิน 35 ป (ไมเกิดกอนป 
พ.ศ.252๗)   
    2.4.2 ตําแหนงขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (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 ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได 
(ผนวก ค) หรือไมเปนบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
   2.7 กองทัพเรือไมรับสมัครผูท่ีมีขอผูกพันตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ดังนี้ 
     2.7.1 ผูซึ่งตองเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ หรือผูที่ 
ขอผอนผันการเขารับการตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ ในป 256๓       
     2.7.2 ผู ท่ีอยูในระหวางการรับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)  
ที่ตองปลดประจําการเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 หลังวันที่ 1๕ สิงหาคม 25๖๒  
     2.7.3 สําหรับผูที่รับราชการเปนทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ มีกําหนด 
ปลดประจําการใน ๑ สิงหาคม 25๖๒ และมีความประสงคจะสมัครสอบ ตองมีหนังสือรับรองความประพฤติ
ประกอบการสมัคร โดยผูบังคับบัญชาตนสังกัดระดับ นาวาโทขึ้นไปรับรองวาไมมีความผิด ไมอยูระหวาง 
การพิจารณาคดีความ หรือเลื่อนปลดประจําการ หรือรับสมัครตอ ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวามีความผิดฯ  
หรือมีการเลื่อนปลด ฯ ถือวาไมมีสิทธิส์มัครสอบตั้งแตตน   
   2.8 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
    2.9 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
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   2.๑0 ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
    2.๑1 ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ หรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด 
หรือหนีราชการ  
       2.๑2 ไมเปนผูท่ีเคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด 
ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
   2.๑3 ไมเคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหาร หรือนักเรียน 
อ่ืนใดของกองทัพเรือมากอน 
   2.๑4 ไมเปนผูเสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในขอหา
เก่ียวกับยาเสพติด 
   2.๑5 ไมเปนผูที่ตาบอดสี (ทั้งนี้ หากตรวจพบวาตาบอดสีในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์โดย 
ไมสามารถเรยีกรองสิทธิ์ใด ๆ ได) 
   2.๑6 ไมอยูในสมณเพศ  
   2.๑7 ไมอยูระหวางตั้งครรภ (ท้ังน้ี หากตรวจพบวาตั้งครรภในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์ 
โดยไมสามารถเรียกรองสิทธ์ิใด ๆ ได) 
   2.18 ขาราชการหรือลูกจางประจําที ่จะสมัครสอบ จะตองไดร ับอนุญาตและ
รับรองความประพฤติจากผูบังคับบัญชาตันสังกัด  
   2.19 กองทัพเรือจะไมรับโอนขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น.หรือยายสังกัด
นอกกองทัพเรอืภายในกระทรวงกลาโหม ผูสมัครท่ีเปนขาราชการนอกสังกัดกองทัพเรือ หากไดรับการคัดเลือก
จะตองลาออกจากตนสังกัดเดมิ กอนการบรรจุเขารับราชการ  
   2.20 หากเปนขาราชการทหารเรือหรือลูกจางประจําสังกัดกองทัพเรือ จะตองรับราชการ
ในกองทัพเรือ ไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการจนถึงวันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ รวมทั้งคุณวุฒิสาขาที่สําเร็จการศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหไปศึกษาตอ หรือสําเร็จ
การศึกษากอนที่จะบรรจุเขารับราชการ และตองไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือใหหมายประวัติการศึกษา
เรียบรอยแลวกอนวันรับสมัครสอบวันสุดทาย (วันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยจะตองนําหลักฐาน
แสดงในระบบการสมัครสอบดวย 
   2.๒1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทําสัญญา การเขารับราชการเปนขาราชการทหาร 
กับกองทัพเรือตามระยะเวลาที่กําหนด หากลาออกในระหวางที่รับราชการหรือรับราชการไมครบกําหนด 
ตามสัญญาจะตองเสียคาปรบัใหแกทางราชการตามที่ทางราชการกําหนด 

   3. หลักฐานที่จะตอง Upload.ในระบบการสมัคร Online (รับรองสําเนาทุกแผน) และ
หลักฐานที่ตองใชในการรายงานตัวสอบสัมภาษณตองแสดงฉบับจริงพรอมรับรองสําเนาอยางละ ๑ ชุด 
   3.๑ รูปถายของผูสมัคร (รูปสีหรือขาวดํา) หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา 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 
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  3.๖ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (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 หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงของกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป กรณีเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา 
    3.๙ หนังสืออนุญาตและรับรองความประพฤติในการใหสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งออกโดยสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ หรือเทียบเทาหนวยข้ึนตรงกองทัพเรือ กรณีเปน
ขาราชการทหารเรือ หรือลกูจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ 
   3.๑๐ เฉพาะกรณีเปนขาราชการทหารเรือหรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ 
ตองมีหลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษา  

  ๔. ผูที่มีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มและหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ 
   ๔.๑ ผูสมัครที่เปนบุตรขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ หากบิดา
หรือมารดาของผูสมัครยังคงรับราชการอยู ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ออกโดยสวนราชการระดับ
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ ของบิดาหรือมารดาผูสมัคร วามีเวลาปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๘ ป แตหาก
ปจจุบันไมไดรับราชการในกองทัพเรือแลว จะตองมีหนังสือรับรองจาก กองทะเบียนพล สํานักบริการและสิทธิ
กําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ วาบิดาหรือมารดาของผูสมัคร เคยปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑๒ ป ซึ่งจะ
ทําใหไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ โดยใหนําหนังสือแสดงวาผูสมัครเปน
บุตรของขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ ประกอบในการรับสมัคร Online 
   ๔.๒ ผูสมัครเปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ ท่ีมีเวลา 
รับราชการในกองทพัเรือมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และในระหวางรับราชการไมเคยถูกลงโทษ ลงทัณฑ ถึงข้ันงด
บําเหน็จประจําป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในคุณวุฒิสาขาที่สมัครไมต่ํากวา ๒.๕๐ รวมทั้งไดหมายประวัติ
การศึกษาแลวกอนวันรับสมัครสอบวันสุดทาย (วันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จะไดรับคะแนน 
เพิ่มพิเศษ รอยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ โดยใหนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ออกโดย 
สวนราชการระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพเรือวาผูสมัครเปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัด
กองทัพเรือ ประกอบในการรับสมัคร Online 
    ๔.๓ ผูสมัครที่มีบิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัด
กองทัพเรือ ที่ไดประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษราย หรือ
บาดเจ็บ เพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ จะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ ๑๐ ของคะแนนรวม
ภาควิชาการ โดยใหนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ออกโดยสวนราชการระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพเรือ 
แสดงวาบิดาหรือมารดาของผูสมัครที่เปนขาราชการทหารเรือ หรือลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ ไดประสบ
อันตราย หรือตามแตกรณีดังกลาว ประกอบในการรบัสมัคร Online 
    ๔.๔ การรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ จะใหเฉพาะกรณีที่ไดคะแนนเพิ่มพิเศษมากที่สุด

ตามขอ 4.๑ - 4.๓ เพียงขอเดียว ทั้งนี้หากผูสมัครสอบมีสิทธิ์ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษแตหลักฐานยังไมพรอม 
จะตองทําหนังสือแสดงความจํานงขอรับคะแนนเพิ่ม “เอกสารประกอบการรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มในการสอบ 
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บุคคลพลเรือนในสวนของกองทัพเรือประจําป 256๒” สงถึง “กองการกําลังพล สํานักบริหารกําลังพล 
กรมกําลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐” ภายใน 
วันสมัครสอบวันสุดทาย (3๐ กรกฎาคม 256๒) รวมทั้งจัดสงสําเนาหลักฐานถึงกรรมการสอบฯ ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากไมสงหลักฐานตามกําหนดคณะกรรมการสอบฯ จะถือวาผูสมัครได
สละสิทธ์ิ ในการขอรับสิทธิ์ดังกลาว  

  ๕. การเตรียมตัวของผูสมัครและคาํแนะนําที่ควรทราบ 
   ๕.๑ ผูสมัครตองอานระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนคําชี้แจงตาง ๆ 
ใหเขาใจโดยตลอด  
   ๕.๒ เตรียมหลักฐานตาง ๆ ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ที่รับรองสําเนา Scan ใหพรอมที่จะ 
Upload ในการสมัครสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผูสมัครเอง หากตรวจพบวา
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ปลอมแปลงหรือเปนเท็จ จะตองถูกตัดสิทธิ์จากการสอบ และถูกดําเนินคดี 
ตามกฎหมาย 
   ๕.๓ ตรวจสอบความสมบูรณและขนาดของรางกาย ตองไมเปนโรคที่ขัดตอการบรรจุ 
เขารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว ในขอ 2.5 และ 2.6  
   ๕.๔ บัตรประจําตัวสอบจะตองเก็บรักษาใหดีที่สุด และจะตองนํามาแสดงตอกรรมการ 
ทุกขั้นตอนของการสอบ หากชํารุด สูญหาย หรือไมมีมาแสดง จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และกองทัพเรือ 
โดยคณะกรรมการสอบฯ จะไมออกบัตรประจําตัวใหใหม ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   ๕.๕ การเขาสอบและการติดตอในสถานที่ราชการ จะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย 
คือ ผูหญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว ทรงสุภาพ (ตองไมเปนผายีนสหรือผายืด) สวมรองเทาหุมสน 
สําหรับผูชายสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว (ตองไมเปนผายีนสหรือผายืด) โดยสอดเสื้อไวในกางเกง และ
สวมรองเทาหุมสน มิฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะพิจารณาไมใหเขาหองสอบได 
   ๕.๖ ผูที่สอบไดจะไดรับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และ
อาจไดรบัการบรรจุในตางจังหวัด และหามมใิหเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ เกินกวาที่ทางราชการกําหนด 
   ๕.๗ กรณีมีปญหาหรือขอขัดของที่ตองวินิจฉัยเก่ียวกับการสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ
เขารับราชการในกองทัพเรือ ใหกรรมการและเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ เสนอปญหาหรือขอขัดของดังกลาวใหกรรมการ
อํานวยการวินิจฉัย กรณีเรงดวนสามารถเสนอใหประธานกรรมการวินิจฉัยโดยผานฝายเลขานุการ เปนแตละ
กรณีไป มติคณะกรรมการอํานวยการถือเปนอันสิ้นสุด กรณีเรงดวนคําวินิจฉัยของประธานกรรมการถือเปน
อันสิ้นสุด 
   ๕.๘ หากปรากฏวาขอความในใบสมัครหรือหลักฐานท่ีนํามาแสดงไมถูกตองตรงกับ 
ความเปนจริง แมภายหลังรายงานตัวทําสัญญาเขารับราชการแลวก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะใหบุคคลผูน้ัน
พนสภาพหรือออกจากราชการได โดยทางราชการจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองถูกดําเนินคดี 
ตามกฎหมายโดยทันที ทั้งนี้กรมกําลงัพลทหารเรือ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ โดยละเอียด ในข้ันตอน
ของการบรรจุเขารับราชการ หากตรวจพบวาผูท่ีไดรับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือหลักฐานตาง ๆ 
ไมถูกตอง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะตองถูกตัดสิทธิ์ โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ  และหากทุจริต
อาจตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายดวย  

  ๖. การรับสมัครสอบ   
   6.1 รับสมัครทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็ปไชต https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ 
ตั้งแตวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ กรกฎาคม 256๒ ถึง วันอังคารที่ 3๐ กรกฎาคม 256๒ ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 
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   6.2 ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครสอบเพียงหนึ่งตําแหนงเทานั้น โดยดําเนินการสมัครตามข้ันตอน 
ที่กําหนด กรอกขอมูลลงในใบสมัคร Online.ใหถูกตองครบถวน แลวพิมพเอกสารสําหรับใชชําระคาสมัคร ลงใน
กระดาษ A4 สีขาว กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาวาจะมีสิทธิ์
ในการสมัครสอบหรือไม  
   6.3 นําใบชําระคาสมัครไปชําระผานเคาทเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หรือชําระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผาน KTB.Online.(ตองเปดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงิน 
ผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย (ตองเปนบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน วันศุกรท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสอบไดชําระคาธรรมเนียมการสอบแลวเทานั้น   
   6.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ประกอบดวย คาธรรมเนียม 
การสอบ จํานวน 300 บาท (เงินจํานวนนี้ กรมกําลังพลทหารเรือจะนําสงกรมการเงินทหารเรือทั้งหมด)  
และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท โดยคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
จะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ( 
   6.๕ สามารถทําการพิมพใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4.สีขาว 
ที่ระบุหมายเลขประจําตัวผูสอบ และท่ีนั่งสอบ ไดตั้งแตวันศุกรที่ ๙ สิงหาคม 256๒ ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะมีสิทธิ์
เขาสอบก็ตอเมื่อชําระคาสมัครสอบ และคณะกรรมการออกรหัสหมายเลขประจําตัวสอบใหแลวเทานั้น 
   6.๖ การสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เปนการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2551 โดยถือวา
ผูสมัครสอบไดรับทราบและเขาใจในประกาศรับสมัครรวมถึงผนวกทายประกาศ ซึ่งผูสมัครตองตรวจสอบ
ตําแหนงที่จะสมัครสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดทุกประการ หากผูสมัครสอบ 
กรอกขอมูลอันเปนเท็จ ใหถือวาการสมัครสอบไมถูกตองตามประกาศรับสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
และการบรรจุเขารับราชการทันที รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
   6.๗ ผูสมัครสอบตองรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ใชในการสมัครสอบและการนํา
เอกสารมาแสดงตอคณะกรรมการในทุกขั้นตอนวาเปนเอกสารที่ทางราชการหรือสถานศึกษาออกใหจริง  
หากตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนเอกสารเท็จที่ทางราชการมิไดออกใหจริงจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย รวมท้ัง
หากปรากฏวาขอความในใบสมัครหรือหลักฐานท่ีนํามาแสดงไมถูกตองตรงกับความเปนจริง แมภายหลัง
รายงานตัวทําสัญญาเขารับราชการแลวก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะใหบุคคลผูนั้นพนสภาพหรือออกจาก
ราชการได โดยทางราชการจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผูสมัครสอบจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
โดยทันท ี
   6.๘ ผูสมัครสอบท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ไมวาจะพบในข้ันตอนใด 
เชน การรับสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่อคณะกรรมการตรวจ
พบเอกสารไมเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการเขาสอบคัดเลือก หรือการดําเนินการ 
ขั้นตอไปหรือแมจะสงหลักฐานหรือสัญญาแลวก็ตาม ใหถือวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตตน ไมมีสิทธิ์ 
เขารับราชการหรือหากมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการแลวก็สามารถยกเลิกการบรรจุเขารับราชการได โดยถือวา 
คาใชจายในการสอบคัดเลือก คาที่พัก คาตรวจสุขภาพ หรือคาใชจายอ่ืนใด ผูสมัครจะตองเปนผูรับผิดชอบ 
ดวยตนเอง 

 

 



 

 

- ๗ - 

  ๗. 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 วิชาชีพตามคุณวุฒิ 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  
      - ผูสมัครสอบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองทดสอบความรู 
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  
      - ผูสมัครสอบสาขาดุริยางค ตองทดสอบความรูภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 
๒๐๐ คะแนน ในวันท่ี ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนดุริยางค  
กองดุริยางคทหารเรอื ฐานทพัเรือกรงุเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  
    ๗.๒ การสอบรอบท่ีสอง เปนการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิตและสัมภาษณ 
ซึ่งมีผลการสอบ “ผาน” หรือ “ไมผาน” เทาน้ัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๗.๒.๑ ใหมีสิทธิ์ เขาสอบเฉพาะผูที่ผานการสอบรอบแรกตามเกณฑ ท่ี กําหนด 
จํานวนไมเกิน ๓ เทาของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปดสอบ  
      ๗.๒.๒ การตรวจรางกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันท่ี ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ท่ีโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเกา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผูสมัครตองชําระคาใชจายเอง จํานวน ๒,๓๔๐ บาท (สองพันสามรอย 
สี่สิบบาทถวน) ตามที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) กําหนด และมีรถรับ – สง โดยออกจากอาคาร 
กองบัญชาการกองทัพเรือ (วัง นันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 
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 
         - ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสถานการณโลกและบานเมือง 
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         - 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 จะตองสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี) ใหครบถวนตามที่กําหนด โดยมี 
คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถามี) 
     ๘.๒ มีผลการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ “ผาน” 
    ๘.๓ ผูที่ไดคะแนนสอบสูงสุดของแตละสาขาวิชา และมีผลการตรวจสุขภาพรางกาย 
ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ “ผาน”.เปนผูท่ีสอบได หากสาขาวิชาใดมีจํานวนมากกวา ๑ อัตรา 
ผูที่ไดคะแนนลําดับรองลงมาเปนผูที่สอบไดตามจํานวนอัตราที่เปดสอบ 
     ๘.๔ สาขาใด ถาคะแนนสอบรวมภาควิชาการเทากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาชีพตาม
คุณวุฒิ และภาษาไทย ตามลําดับ หากคะแนนยังเทากันอีก จะทําการสอบประมวลความรูทางวิชาชีพ 
ตามสาขาคุณวุฒิ (ปากเปลา) โดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ นาย 
     ๘.๕ ผลการตัดสินของประธานกรรมการอํานวยการสอบถือเปนขอยุติ 

  ๙. ขอปฏิบัติในการเขาสอบ 
    ๙.๑ ผูสมัครตองแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครสอบตอกรรมการ ในวันสอบภาควิชาการ
ตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสัมภาษณ หากไมมีจะไมอนุญาตใหเขาสอบทุกข้ันตอนของการสอบ 
    ๙.๒ ใหผูสมัครสอบพรอมที่หนาหองสอบของตัวเอง กอนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที 
จากนั้นกรรมการคุมสอบจะเรียกผูสมัครเขาหองสอบ ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบนั่งตามผังท่ีกําหนด 
   ๙.๓ ผูที่เขาหองสอบชากวาเวลาเริ่มตนสอบเกิน ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และ
ถือวาขาดสอบในวิชานั้น และจะออกจากหองสอบไดหลังจากเวลาเร่ิมตนสอบไปแลว ๓๐ นาที 
   ๙.๔ ในวันสอบภาควิชาการและทดสอบสุขภาพจิต ผูสมัครตองเตรียมอุปกรณการสอบไดแก 
ปากกา  ดินสอ 2B  ยางลบ  ไมบรรทัด  และน้ํายาลบคําผิดไปใหพรอม  
   ๙.๕ หามนํากระดาษ อุปกรณเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องคํานวณทุกประเภทเขาหองสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเวน ผูเขาสอบสาขาการบัญชี  สามารถนําเครื่องคํานวณเขาหองสอบได (เครื่องคํานวณหามมี
ฟงกชั่นของการคาํนวณสูตรตาง ๆ และหามใชเครื่องคํานวณจากโทรศัพทมือถือ)  
   ๙.๖ หามนําโทรศพัทมือถือหรืออุปกรณ IT ใด ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด 
   ๙.๗ การเริ่มทําขอสอบ จะตองรอฟงสัญญาณทําพรอมกันจากกองอํานวยการเทานั้นหาม
เปดขอสอบทํากอนโดยเด็ดขาด หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
   ๙.๘ ผูที่กระทําการทุจริตในการสอบ หรือชวยเหลือในการกระทําทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการสอบคัดเลือก และจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๙.๙ การขาดสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือภาคปฏิบัติ (ถามี) หรือขาดการตรวจ
สุขภาพรางกาย หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดการสอบสัมภาษณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือวาผูนั้น
สละสิทธ์ิในการสอบคัดเลือก ไมยกเวนขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดกองทัพเรือ 
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ผนวก ก 

รายละเอียดการจัดหากําลังพลจากบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุในตําแหนงอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจําป 256๒ 

๙ กลุมสาขาวิชา จํานวน ๑๕ อัตรา 

ลําดับที ่ ตําแหนง ที่ตั้งหนวย คุณวุฒิ/สาขา เพศ 
จํานวน 
(อัตรา) 

๑ 
ประจําแผนกทูตทหาร กองการตางประเทศ 
สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารเรือ 

กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาจีน 

(มีผลคะแนนสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน HSK ระดับ ๖) 
หญิง ๑ 

๒ 
ประจําแผนกเบ้ียหวัดและบํานาญ 
กองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ 

กรุงเทพฯ  
 

ปริญญาตร ีสาขาการบัญช/ีการเงิน/บัญชีการเงิน/การเงิน
และการธนาคาร/การสอบบัญช ี

 

ชาย/หญิง 1 

3 
ประจําแผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน 
กรมการเงินทหารเรือ 

กรุงเทพฯ ชาย/หญิง 1 

4 นายทหารบัญชี กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุร ี ชาย/หญิง 1 

5 
นายทหารพระธรรมนูญ แผนกนิติธรรมและสัญญา 
กองนิติธรรม สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 

กรุงเทพฯ 

ปริญญาตรี นิติศาสตร 

ชาย/หญิง 1 

๖ 
นายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ 
กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

ชลบุร ี ชาย/หญิง 1 

๗ 
นายทหารพระธรรมนูญ ศูนยสงกําลัง  
กรมพลาธิการทหารเรือ 

ชลบุร ี ชาย/หญิง 1 

๘ 
วิศวกรโรงงาน แผนกการโรงงาน กองบริหารงานซอมสราง 
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 

สมุทรปราการ 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ชาย 1 

๙ 
ประจําแผนกทดสอบโครงสราง กองควบคุมคณุภาพ 
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 

สมุทรปราการ ชาย 1 

10 
ประจําแผนกยุทธโยธา กองบริการ 
การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ชลบุร ี
ปริญญาตร ีวิศวกรรมโยธา 

(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ชาย 1 
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ผนวก ข 
 รายละเอียดการจัดหากําลังพลจากบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุในตําแหนงอัตรานายทหารประทวน ประจาํป 256๒ จํานวน 29 อัตรา 

 

ลําดับที ่ ตําแหนง ที่ตั้งหนวย คุณวุฒิ/สาขา เพศ 
จํานวน 
(อัตรา) 

1 
นักดนตรี หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี 
กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เครื่องมือ ขิม/จะเข) 

กรุงเทพฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หญิง 1 

2 
ผูชวยครวูิชาคอมพิวเตอร ฝายศกึษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส 
กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

3 
เจาหนาที่หองทดลองอิเล็กทรอนิกส  
ฝายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส กองวิทยาการ  
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

4 
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๑ 
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

5 
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ 
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

6 
ชาง แผนกอุปกรณสนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๓ 
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

ชลบุร ี ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

7 
เจาหนาที่ แผนกเทคนิคการตรวจวัด กองควบคุมคณุภาพ 
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 

สมุทรปราการ ปวช. สาขาชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส ชาย 1 

8 ชางไม แผนกชางโยธา กองสนับสนุน กองการฝกกองเรือยุทธการ ชลบุร ี
ปวช.  

สาขาชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ 
ชาย/หญิง 1 

9 
เจาหนาที่เครื่องทุนแรงและเครื่องมือกล 
หมวดเคร่ืองทุนแรงและเครื่องมือกล แผนกโยธา กองชางโยธา 
สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 

ชลบุร ี
ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/ 

ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน 
ชาย 1 
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ลําดับที ่ ตําแหนง ที่ตั้งหนวย คุณวุฒิ/สาขา เพศ 
จํานวน 
(อัตรา) 

10 
ชางปูน หมวดโยธา แผนกบริการ กองสนับสนุน 
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

ชลบุร ี
ปวช. 

ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ 
ชาย 1 

11 
ชางไฟฟา หมวดไฟฟา แผนกโยธา กองโรงงาน 
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคท่ี ๒ 

สงขลา 
ปวช. 

ไฟฟากําลัง/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ชาย/หญิง 1 

12 
ชางโยธา หมวดโยธา แผนกโยธา กองโรงงาน 
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ 

พังงา 
ปวช.  

ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ 
ชาย 1 

13 
ชางเครื่องทุนแรง หมวดซอมบํารุง 
กองรอยขนสงรถยนตบรรทุกผสม กองพันขนสง กรมสนับสนุน 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 

ชลบุร ี
ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/ 

ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน 
ชาย 1 

14 
ชางเครื่องยนต หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน 
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ชลบุร ี
ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/ 

ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน 
ชาย 1 

15 
ชางเครื่องยนต หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน 
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ชลบุร ี
ปวช. ชางยนต/เครื่องกล/ 

ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน 
ชาย/หญิง 1 

16 
ชางไฟฟาและไฮดรอลิกส หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน 
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ชลบุร ี
ปวช. 

ไฟฟากําลัง/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ชาย 1 

17 
กระซับ หมวดซอมบํารุง แผนกสนับสนุน 
กองชางโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ชลบุร ี
ปวช. 

เครื่องกล/ชางกลโลหะ/ชางกลโรงงาน 
ชาย 1 

18 
ชางปูน หมวดโยธา แผนกบริการ 
ปอมพระจุลจอมเกลา ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

สมุทรปราการ 
ปวช. 

ชางกอสราง/การกอสราง/ชางสํารวจ 
ชาย 1 

19 
ชางเขียนแบบ แผนกอาคารและผังหลัก 
กองออกแบบ กรมชางโยธาทหารเรือ 

กรุงเทพฯ 
ปวช. 

สถาปตยกรรมศาสตร/สถาปตยกรรม 
ชาย/หญิง 1 

20 
ชางเขียนแบบ แผนกโยธาและสุขาภิบาล 
กองออกแบบ กรมชางโยธาทหารเรือ 

กรุงเทพฯ 
ปวช. 

สถาปตยกรรมศาสตร/สถาปตยกรรม 
ชาย/หญิง 1 
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ผนวก ค 
บัญชีช่ือโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวง 

ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

-------------------------------------------------- 
 (๑) โรคหรอืความผิดปกติของตา 
 (ก)  ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือ เมื่อรักษา และแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยู           
ในระดับต่ํากวา ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 
 (ข)  สายตา ไมปกติ คือ เมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ    
๖/๒๔ หรือต่ํากวาท้ังสองขาง 
 (ค)  สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรทัง้สองขาง 
 (ง)  ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract)  
 (จ)  ตอหิน (Glaucoma) 
 (ฉ)  โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ขาง (Optic Atrophy) 
  (ช)  กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง 
  (ซ)  ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไมทํางานสูญเสียอยางถาวร 
 (๒) โรคหรอืความผิดปกติของหู 
 (ก)  หูหนวกท้ังสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบตอวินาทีหรือ  
เกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง 
 (ข)  หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง 
 (ค)  เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
 (ก)  หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
 (ข)  ลิ้นหัวใจพิการ 
 (ค)  การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร  จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
 (ง)  โรคของกลามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และอาจเปนอันตราย 
 (จ)  หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
 (ฉ)  หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเปนอันตราย 
 (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)  ไตพองเปนถุงนํ้าแตกําเนิด (Polycystis Kidney) 
 (๗) โรคหรอืความผิดปกติของกระดูก 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 ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมท่ีสุดแลวก็ยังใชการไมได 
    ๒) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได 
    ๓) นิ้วชี้ของมือดวนต้ังแตขอปลายนิ้ว 
    ๔) นิ้วมือในมือขางเดียวกันต้ังแตสองน้ิวขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายน้ิวหรือพิการถึงข้ัน 
ใชการไมได 
    ๕) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
    ๖) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกัน ตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ว หรือพิการถึงข้ัน 
ใชการไมได 
    ๗) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น 
ใชการไมได 
    ๘) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือพิการถึงข้ัน 
ใชการไมได 
  (ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  (จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่ง 
สวนใดใชการไมได 
 (๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก)  ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
  (ข)  ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
  (ค)  ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
  (ง)  เบาหวาน 
  (จ)  ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต 
๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 
  (ฉ)  โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา อีเล็กโทรลัยท
และกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 
  (ช)  ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 
 



 

 

ค - ๓ 
 
 (๙) โรคติดเช้ือ 
 (ก)  โรคเรื้อน 
 (ข)  โรคเทาชาง 
 (ค)  โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรนุแรงซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
 (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)  โรคหรือความผิดปกตขิองสมอง หรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก ในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
 (ช)  กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 
  (๑๑) โรคทางจิตเวช 
  (ก)  โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรง 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) โรคจิตอ่ืน ๆ (Unspecified nonorganic psychosis) 
  (ข)  โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง 
    ๑) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
    ๒) โรคอารมณแปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (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) โรคอ่ืน 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) 
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