
 
 

 

 
 

ระเบียบการรับสมัคร 
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ค าน า 
 
 ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ  
ในกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓๗ อัตรา เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุ    
เข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๕๘ จึงได้จัดท าระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๕๘ ขึ้น ซึ่งระเบียบนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สมัครสอบฯ 
ทุกท่าน จึงขอให้ผู้สมัครสอบฯ ทุกท่านศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด     
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองการก าลังพล ส านักบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ 
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑  
 ทั้งนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในการสอบคัดเลือกฯ 
ครั้งนี้ได้ รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
ของผู้สมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่ 
กองการก าลังพล ส านักบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑ เพ่ือจะได้ตรวจสอบและด าเนินการ    
ตามกฎหมายโดยทันที 
 
                           คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่อบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
                               เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
                                                                       กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

ในกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 
 ๑. ความมุ่งหมาย 
    เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจ า ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่
กองทัพเรือต้องการ ส าหรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ  ในต าแหน่งอัตราของหน่วยต่าง ๆ  
ในกองทัพเรือ ตามจ านวนอัตราที่เปิดรับสมัคร 

 ๒. คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
   ๒.๑ ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิ ง) เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร            
ในกองทัพเรือ ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
หรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้ 
     ๒.๑.๑ บัญชี/การบัญชี (เพศชาย) จ านวน ๓ อัตรา 
     ๒.๑.๒ บัญชี/การบัญชี (เพศหญิง) จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๓ นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๔ วิศวกรรมไฟฟ้า (เพศชาย) จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๕ วิศวกรรมเครื่องกล (เพศชาย) จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๖ วิศวกรรมโยธา (เพศชาย) จ านวน ๒ อัตรา 
     ๒.๑.๗ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพศชาย) จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๘ คหกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๑.๙ บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน ๒ อัตรา 
   ๒.๒ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
ในกองทัพเรือ ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จ านวน ๑๕ อัตรา 
     ๒.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/  จ านวน ๔ อัตรา 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๒.๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ อัตรา 
     ๒.๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาส ารวจ จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๒.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ อัตรา 
     ๒.๒.๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จ านวน ๑ อัตรา 

  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๓.๑ มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ในข้อ ๒ หากสาขาที่ระบุไว้ใน  
ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุไว้ในข้อ ๒ จะต้องมีสาขา
ตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือส านักงาน 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 หรือทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองของส านักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่ส าเร็จการศึกษามาเป็นสาขา
เดียวกับที่ก าหนดไว้ ตามข้อ ๒ โดยให้น าหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ  
ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี 
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   ๓.๒ ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือส าเร็จการศึกษา 
จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะตอ้งน าหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ 
   ๓.๓ ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยสภาวิศวกร 
  ๓.๔ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ส าหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ตามข้อ ๒.๑ 
  ๓.๕ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ส าหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ตามข้อ ๒.๒ 
     ๓.๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
   ๓.๗ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
    ๓.๘ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร 
เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ ซม. 
   ๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 
(ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
    ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
   ๓.๑๒  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
     ๓.๑๓  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 
       ๓.๑๔  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
   ๓.๑๕  ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน 
   ๓.๑๖  ไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
   ๓.๑๗  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 
   ๓.๑๘  ไม่อยู่ในสมณเพศ 
   ๓.๑๙   ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่จะสมัครสอบ จะต้องได้รับอนุญาตและรับรองความ
ประพฤติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ จะต้องรับราชการ   
ในกองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันสมัครสอบ คุณวุฒิสาขาที่
ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษาต่อ หรือส าเร็จการศึกษาก่อนที่จะบรรจุ             
เข้ารับราชการ และต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้หมายประวัติการศึกษาเรียบร้อยแล้วก่อนวันสมัครสอบ    
โดยจะต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันสอบด้วย 
   ๓.๒๐ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญา การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร   
กับกองทัพเรือตามระยะเวลาที่ก าหนด หากลาออกในระหว่างที่รับราชการหรือรับราชการไม่ครบก าหนด    
ตามสัญญาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการก าหนด 
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   ๔. หลักฐานที่จะต้องน ามาแสดงในวันสมัคร 
   ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๔ x ๖ ซม. ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน 
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
  ๔.๒ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร และหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
ของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร (ถ้าม)ี พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ชุด 
  ๔.๓ สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
  ๔.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
  ๔.๕ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว (ต้องได้รับ
อนุมัติก่อนวันสมัครสอบ ) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ชุด                   
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย ส าเนาเพ่ิมอีก ๑ ชุด  
  ๔.๖ หลักฐานการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  
เนติบัณฑิตยสภาส าหรับผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
   ๔.๗ หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมโยธา ออกโดยสภาวิศวกร (ส าหรับ ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมโยธา) พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
   ๔.๘ หลักฐานทางทหารส าหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) / 
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (สด.๔๓) / ใบส าคัญทหาร
กองหนุน (สด.๘) และหลักฐานการได้รับการยกเว้นฉบับจริงพร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ชุด (น ามาให้ครบเท่าที่
ทางราชการออกให้) 
   ๔.๙ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบได้ 
(กรณีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า) 
   ๔.๑๐ หลักฐานแสดงการหมายประวัติการศึกษากรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 
สังกัดกองทัพเรือ 

  ๕. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิม่และหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ 
   ๕.๑ ผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ หากบิดาหรือมารดา 
ของผู้สมัครยังคงรับราชการอยู่ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ   
ของบิดาหรือมารดาผู้สมัคร ว่ามีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี แต่หากปัจจุบันไม่ได้รับราชการ       
ในกองทัพ เรือแล้ ว  จะต้องมีหนั งสื อ รับรองจาก กองทะเบี ยนพล ส านั กบริการและสิทธิก าลั งพล                   
กรมก าลังพลทหารเรือ ว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร เคยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ซึ่งจะท าให้ได้    
รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๓ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้น าหนังสือแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ มาแสดงต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ 
    ๕.๒ ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ ที่มีเวลารับราชการ       
ในกองทัพเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในระหว่างรับราชการไม่เคยถูกลงโทษถึงงดบ าเหน็จประจ าปี และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในคุณวุฒิสาขาที่สมัครไม่ต่ ากว่า ๒.๕ รวมทั้งได้หมายประวัติการศึกษาแล้วก่อนวันสมัครสอบ 
จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๕ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้น าหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือว่าผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ  มาแสดงต่อ
กรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ 
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    ๕.๓ ผู้สมัครที่มีบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้
ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย หรือบาดเจ็บเพราะ    
เหตุกระท าตามหน้าที่ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน 
ค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ 
หรือเหรียญกล้าหาญ จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้น าหนังสือรับรอง
จากหน่วยต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ แสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ ได้ประสบอันตรายหรือตามแต่กรณีดังกล่าว มาแสดงต่อกรรมการและ
เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ 
    ๕.๔ ผู้สมัครเป็นผู้ที่สมาคมหรือองค์การกีฬาระดับชาติ รับรองว่าเป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
ระดับสโมสรหรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ หรือนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ ฉบับจริง 
พร้อมส าเนา จะได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาควิชาการ โดยให้น าหนังสือที่สมาคมหรือ
องค์การกีฬาระดับชาติให้การรับรองว่าเป็นผู้ที่ เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  มาแสดงต่อกรรมการและ  
เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบ 
    ๕.๕ การรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิมพิเศษ จะให้เฉพาะกรณีที่ได้คะแนนเพ่ิมพิเศษมากที่สุด     
ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔ เพียงข้อเดียว หากผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษแต่หลักฐานยังไม่พร้อม จะต้อง
แสดงความจ านงขอรับคะแนนเพ่ิมในวันสมัครสอบ และน าหลักฐานมาส่งให้กรรมการสอบฯ ก่อนวันจันทร์ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครได้สละสิทธิ์ ในการขอรับสิทธิ์ดังกล่าว 

 ๖. การจ าหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร 
    ๖.๑ จ าหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้ งแต่วันที่                   
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
     พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

- กรมก าลั งพลทหารเรือ  ถนนอิสรภาพ แขวงช่ างหล่อ  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๖๗๑ (เว้นวันหยุดราชการ) 

- อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ - ๒๔๗๕ – ๕๔๒๗ 
     พ้ืนที่สัตหีบ 

- กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี      
โทร. ๐ - ๓๘๗๐ - ๐๒๖๕ 

- ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โทร. ๐ - ๓๘๔๓ - ๗๒๓๕ 
   ๖.๒ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ     
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   ๖.๓ แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ / กรมก าลังพลทหารเรือ / กรมช่างโยธาทหารเรือ /
อาคารนันทสวัสดิการ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)  (ผนวก ข) 
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  ๗. การเตรียมตัวของผู้สมัครและค าแนะน าที่ควรทราบ 
   ๗.๑ ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบตลอดจนค าชี้แจงต่าง  ๆ 
ให้เข้าใจโดยตลอด หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามกับกรรมการรับสมัครหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
   ๗.๒ เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ที่จะต้องน ามาแสดงให้พร้อมในวันสมัครสอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง หากตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ 
ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการสอบและด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๗.๓ ตรวจสอบความสมบูรณ์และขนาดของร่างกายและต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุ 
เข้ารับราชการทหาร และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
   ๗.๔ บัตรประจ าตัวสอบจะต้องเก็บรักษาให้ดีที่สุด และจะต้องน ามาแสดงต่อกรรมการ  
ทุกขั้นตอนของการสอบ หากช ารุด สูญหาย หรือไม่มีมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  และกองทัพเรือ       
โดยคณะกรรมการสอบฯ จะไม่ออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   ๗.๕ การสมัครสอบ การเข้าสอบและการติดต่อในสถานที่ราชการ จะต้องแต่งกาย       
ให้สุภาพเรียบร้อย (งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ เสื้อคอกลม และกางเกงยีนส์  เป็นต้น) มิฉะนั้นทางราชการ
อาจจะไม่พิจารณาให้สมัคร หรือเข้าห้องสอบได้ 
   ๗.๖ ผู้ที่สอบได้จะได้รับการบรรจุในอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และ
อาจได้รับการบรรจุในต่างจังหวัด และห้ามมิให้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เกินกว่าที่ทางราชการก าหนด 
   ๗.๗ กองทัพเรือจะไม่รับโอนข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน  หรือย้ายสังกัดนอก
กองทัพเรือภายในกระทรวงกลาโหม ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการนอกสังกัดกองทัพเรือ/หรือข้าราชการ กับ
ลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือที่สมัครสอบในฐานะบุคคลพลเรือน หากได้รับการคัดเลือกจะต้องลาออกจาก 
ต้นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ 
   ๗.๘ กรณีที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอบคัดเลือก ซ่ึงเป็นขั้นตอน
ก่อนการบรรจุ ให้ประธานกรรมการอ านวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าชี้ขาดของประธานกรรมการอ านวยการ 
ถือเป็นข้อยุติ 
   ๗.๙ กรมก าลังพลทหารเรือ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ โดยละเอียด ในขั้นตอน
ของการบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือหลักฐานต่าง ๆ 
ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารจะต้องถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ และหากทุจริตอาจ
ต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายด้วย 

  ๘. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
   ๘.๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง 
(เว้นการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือและลงลายมือชื่อ) หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครหรือหลักฐานที่น ามาแสดง 
ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง แม้ภายหลังรายงานตัวท าสัญญาเข้ารับราชการแล้วก็ตาม ทางราชการมีสิทธิ   
ที่จะให้บุคคลผู้นั้นพ้นสภาพหรือออกจากราชการได้ โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที 
   ๘.๒ เขียนชื่อ นามสกุล อายุของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทุกรูป และรับรองส าเนาเอกสาร   
หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกฉบับ 
   ๘.๓ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้กรรมการรับสมัครตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท ส าหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และจ านวน ๑๐๐ บาท ส าหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
แล้วรอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ 
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   ๘.๔ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้ากรรมการรับสมัคร   
พร้อมกับติดรูปถ่ายบนใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ รวม ๒ รูป พร้อมกับส าเนาหลักฐาน         
และใบสมัครส่งให้กับกรรมการรับสมัคร 
   ๘.๕ น าใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพ่ือขอรับบัตรประจ าตัวสอบ และรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ฉบับจริงคืนทั้งหมด หากได้รับคืนไม่ครบถ้วนให้รีบทวงถามกับกรรมการรับสมัครทันที 

  ๙. การสอบคัดเลือก 
   ๙.๑ การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) ก าหนดเกณฑ์ผ่าน
ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)  

    ๙ .๑ .๑ ภาควิชาการ (รายชื่ อเอกสารที่ ใช้ อ้างอิงในการสอบ ตามผนวก ค )       
ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย สอบระดับปริญญาตรีในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ
สอบระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ    
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (แผนที่สังเขปตามผนวก ข) โดยมีวิชาที่สอบดังนี้ 
    - วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน 
    - วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้สมัครสอบทุกคน 
    - วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้สมัครสอบทุกคน  
    ๙.๑.๒ ภาคปฏิบัติ 
    - ผู้สมัครสอบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสอบการปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน 
ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม  
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (แผนที่สังเขปตามผนวก ข) 
   ๙.๒ การสอบรอบที่สอง (เฉพาะผู้ที่สอบรอบแรกผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๓ เท่า
ของอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปิดสอบ เว้นสาขาบัญชี/การบัญชี ระดับปริญญาตรี (รับเฉพาะเพศชาย)
จ านวนไม่เกิน ๖ นาย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวนไม่เกิน ๘ นาย และสาขา
การบัญชี ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวนไม่เกิน ๒๕ นาย) เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต
และสัมภาษณ ์ซึ่งมีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๙.๒.๑ การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ (ดูแผนที่สังเขปตามผนวก ข) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง และมีรถรับ – ส่ง   
โดยออกจาก อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
    ๙.๒.๒ การสอบ สั ม ภ าษ ณ์  ใน วั น ที่  ๑ ๐  - ๑ ๑  กั น ย ายน  ๒ ๕ ๕ ๘  เวล า           
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ     
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
            - บุคลิก ลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะเหมาะสมกับ
ความเป็นทหาร 
                       - แนวความคิดในการน าความรู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ 
         - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและบ้านเมือง 
         - ทัศนคติ ความศรัทธาและความจริงใจต่อกองทัพเรือ 
 
 
 
 



 
 

- ๗ - 
 
    ๙.๒.๓ ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าตรวจสุขภาพร่างกาย และการตรวจสอบทางการแพทย์ 
จ านวน ๑,๔๒๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในวันตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ทั้งนี้  
ค่าตรวจสุขภาพร่างกาย และการตรวจสอบทางการแพทย์  อาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามที่ โรงพยาบาล      
ทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ก าหนด 
   ๙.๓ แผนที่สังเขป สถานที่สอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ ตรวจสุขภาพร่างกาย และ
ทดสอบสุขภาพจิต (ผนวก ข) ส าหรับห้องสอบ และผังที่นั่งสอบในการสอบภาควิชาการ จะติดประกาศ
ให้ทราบ ที่บริเวณหน้าห้องสอบในวันสอบ และตรวจสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.navy.mi.th และ
http://www.navy.mi.th/person ก่อนวันสอบภาควิชาการ 

  ๑๐. การตัดสินผลการสอบ  
    ๑๐.๑ จะต้องสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยมี
คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้าม)ี  
      ๑๐.๒ มีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” 
     ๑๐.๓ ผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา และมีผลการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” เป็นผู้ที่สอบได้ หากสาขาวิชาใดมีจ านวนมากกว่า ๑ อัตรา      
ผู้ที่ได้คะแนนล าดับรองลงมาเป็นผู้ที่สอบได้ตามจ านวนอัตราที่เปิดสอบ 
      ๑๐.๔ สาขาใด ถ้าคะแนนสอบรวมภาควิชาการเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาชีพ
ตามคุณวุฒิ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ หากคะแนน ๓ วิชาเท่ากันอีก จะท าการสอบประมวล
ความรู้ทางวิชาชีพตามสาขาคุณวุฒิ (ปากเปล่า) โดยคณะกรรมการจ านวน ๓ นาย 
       ๑๐.๕ ผลการตัดสินของประธานกรรมการอ านวยการถือเป็นข้อยุติ 

  ๑๑. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
    ๑๑.๑ ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบต่อกรรมการ ในวันสอบภาควิชาการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสัมภาษณ์ หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกขั้นตอนของการสอบ 
    ๑๑ .๒ ให้ผู้สมัครสอบพร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเอง ก่อนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที  
จากนั้นกรรมการคุมสอบจะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบ ตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบนั่งตามผังที่ก าหนด 
   ๑๑.๓ ผู้ที่เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
และถือว่าขาดสอบในวิชานั้น และจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาเริ่มต้นสอบไปแล้ว ๓๐ นาท ี
   ๑๑.๔ ในวันสอบภาควิชาการและทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบ
ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และไม้บรรทัด ไปให้พร้อม  
   ๑๑.๕ ห้ามน ากระดาษ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องค านวณทุกประเภทเข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเว้น ผู้เข้าสอบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถน าเครื่องค านวณ 
(ห้ามมีฟังก์ชั่นของการค านวณสูตรต่าง ๆ และห้ามใช้เครื่องค านวณจากโทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
   ๑๑.๖ การเริ่มท าข้อสอบ จะต้องรอฟังสัญญาณท าพร้อมกันจากกองอ านวยการเท่านั้น
ห้ามเปิดข้อสอบท าก่อนโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
   ๑๑.๗ ผู้ที่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือในการกระท าทุจริต จะถือว่าผู้นั้น   
สละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และอาจต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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   ๑๑.๘ ห้ามน าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ IT ใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
   ๑๑.๙ การขาดสอบภาควิชาการในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือภาคปฏิบัติ หรือขาดการตรวจ
สุขภาพร่างกาย หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดการสอบสัมภาษณ์ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือว่า   
ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ไม่ยกเว้นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ 

  ๑๒. การประกาศผลสอบ 
   ๑๒.๑ รอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต 
ได้ ที่  http://www.navy.mi.th ห รื อ  http://www.navy.mi.th/person แ ล ะ ที่ ห้ อ งป ร ะ ชุ ม  ชั้ น  ๓        
อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (สถานที่รับสมัคร) 
   ๑๒.๒ รอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ 
http://www.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th/person และที่  อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น  ๑   
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ผู้สมัครที่สอบได้ เป็นตัวจริง         
จะต้องมารายงานตัวต่อกรรมการอ านวยการ ที่แผนกจัดหาก าลังพล กองการก าลังพล ส านักบริหารก าลังพล 
กรมก าลังพลทหารเรือ ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มา
รายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้อยู่รอรับเอกสาร และฟังค าชี้แจงรายละเอียดการท าสัญญา  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการของกองทัพเรือ จากกรรมการอ านวยการ ณ ห้องประชุม กรมก าลังพลทหารเรือ  
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ส าหรับตัวส ารองทั้งหมด ไม่ต้องมารายงานตัวหากมีตัวจริงสละสิทธิ์ กรรมการสอบฯ      
จะติดต่อให้มารายงานตัวในภายหลัง 

  ๑๓. การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ 
   ๑๓.๑ ไม่มีบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ รวมถึงไม่น าเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
การบรรจุเข้ารับราชการ (ตัวจริง) มาให้ กรมก าลังพลทหารเรือ ภายในเวลาที่ก าหนด 
   ๑๓.๒ เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ
จะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ 
   ๑๓.๓ ทุจริตในการสอบอาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายทันท ี
   ๑๓.๔ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
หรือขาดสอบสัมภาษณ ์
   ๑๓.๕ ขาดคุณสมบัติ คุณวุฒิ หรือขาดหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ 
   ๑๓.๖ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่องการเสียสิทธิ์ หากเห็นว่าผู้สมัคร
สอบด าเนินการไม่เหมาะสม มีการทุจริต หรือเอาเปรียบผู้สมัครสอบรายอ่ืน ๆ  รวมถึงสามารถปรับแต่ง
รายละเอียด ขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครสอบ การสอบ จนถึงการประกาศผลสอบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม 
และเป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบโดยรวมทุกกรณี 
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