
   

 
ประกาศศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 

-------------------------------- 

 ด้วย ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประสงค ์            
จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๖ ต าแหน่ง ๒๔ อัตรา ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร ิหารพนักงานราชการ ลงว ันที ่ ๑๑ ก ันยายน ๒๕๕๒                         
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ เรื ่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป      
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 ๑. ต ำแหนนงทท่จะ ะ้ำท ( กลุงมทำนเทคนิค ) ะ ำนวน ๖ ต ำแหนนงท ๒๔ อัตรำ ดัทน่้ 
   ๑.๑ ช่างกลโรงงาน  จ านวน   ๑๓ อัตรา 
   ๑.๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๑.๓ ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด จ านวน ๒ อัตรา 
   ๑.๔ ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑.๕ ช่างโลหะ จ านวน ๓ อัตรา 
   ๑.๖ พนักงานคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติทัจวไปขอทผู้ม่สิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
   ๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
   ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี เพศชายต้องผ่าน
การเกณฑ์ทหาร หรือส าเร็จการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ แล้ว 
   ๒.๓ เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์            
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
  ๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ  ในมาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
    
   
 

 
 

/๒.๖ ไม่เป็นผู้ที ่... 
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   ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระท าการ
ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ     
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ๓. คุณสมบัติเฉพำ ส ำนรับต ำแหนนงท  รายละเอียดตามผนวก ก     

  ๔. ร ย เวลำกำระ้ำท 
      - สัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี ตามกรอบอัตราระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการในแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ สัญญาจ้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตามกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

  ๕. กำรรับสมัคร   
   ๕.๑ ผู้ปร สทค์ะ สมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่           
“ ประชาสัมพันธ์ใ” คลิกที่ “ รับสมัครพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ” และสมัครด้วยตนเองได้ที่                 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม                 
ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หรือถ้าต้องการทราบรายละเอียดต่าง ๆ  ติดต่อได้ที่ กองก าลังพล 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์                        
๐ - ๓๖๗๘ – ๕๙๗๐ ถึง ๙ ต่อ ๓๖๒๐๔ หรือ ๓๖๓๕๐ หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ พันเอก ปรีชา  รื่นกลิ่นจันทร์    
รองผู้อ านวยการกองก าลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๒๓๔๕, พันโท เทิดศักดิ์  เอ่ียมส าอางค์                    
หัวหน้าแผนกจัดการ กองก าลังพล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๕๒๑๓ - ๐๒๑๕ และ ร้อยเอกหญิง เพ็ชรไพลิน  ปานพรหมมาศ 
ประจ าแผนก ส่วนบริการ แผนกธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๖๑๓๓ - ๓๘๙๘ (ในเวลาราชการ) 
   ๕.๒ นลักฐำนท่จต้อทยืจนพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  
   ๕.๒.๒ ส าเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript)  
   ๕.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
   ๕.๒.๔ ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น                           
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
   ๕.๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
    - จ่ายค่าธรรมเนียม ณ จุดรับสมัครเป็นเงินจ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
    
 
 
 

 
/๕.๓ กำรยืจนใบสมัคร ... 
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   ๕.๓ กำรยืจนใบสมัคร   
     -ใให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ ๕.๒ ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ               
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่                            
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ใถึง ๑๕.๐๐ น..(เว้นวันหยุดราชการ) 
เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ 
  ๕.๔ เทืจอนไขในกำรรับสมัคร 
              - ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

  ๖. กำรปร กำศรำยชืจอผู้ม่สิทธิ์สอบภำควิชำกำรแหล สถำนท่จสอบ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังนี้ 
   ๖.๑ ทางเว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่ “ประชาสัมพันธ์” คลิกที่ “รับสมัครพนักงานราชการ” 
   ๖.๒ ติดประกาศ ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร (สถานที่รับสมัคร) 

  ๗. วัน เวลำ ในกำรสอบ, กำรปร กำศผลสอบ แหล กำรรำยทำนตัว  
   ๗.๑ กำรทดสอบรอบแหรก เป็นการสอบภาควิชาการในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น.. 
ณ  อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยจะประกาศ 
ผลการทดสอบในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่ 
“ประชาสัมพันธ์” คลิกที่ “รับสมัครพนักงานราชการ” และติดประกาศ ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
   ๗.๒ กำรทดสอบรอบสอท เป็นการสอบสัมภาษณ์ และการสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคารที่                      
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร  
   ๗.๓ กำรปร กำศรำยชืจอแหล กำรขึ้นบัญช่รำยชืจอผู้ผงำนกำรเลือกสรร จะประกาศ       
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ                 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  และทางเว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที ่ “ ประชาสัมพันธ์ ” 
คลิกที่ “ รับสมัครพนักงานราชการ ” โดยแบ่งเป็นบัญชี ๑ (ตัวจริง) และบัญชี ๒ (ตัวส ารอง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.ใเป็นต้นไป ทั้งนี้ บัญชี ๒ (ตัวส ารอง) ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบก าหนด ๒ ปี (นับตั้งแต่วัน
ประกาศ) หรือรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

   ๗.๔ กำรรำยทำนตัว ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในบัญชี ๑ (ตัวจริง) ให้มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.ศอพท. ส าหรับผู้ที่ไม่มา
รายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

   

 

/๘. หลักเกณฑ ์... 

http://www.mod.go.th/
http://www.mod.go.th/
http://www.mod.go.th/
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   ๘. นลักเกณฑ์  วิธ่กำรเลือกสรร  แหล เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ๘.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบภาควิชาการเป็นล าดับแรกก่อน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
   ๘.๒ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการประเภททั่วไปของ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร ก าหนด 
   ๘.๓ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จะต้องได้คะแนนแต่ละครั้ง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไปของ 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ก าหนด    
   ๘.๔ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้น าผลคะแนนจากการสอบภาควิชาการของผู้ที่สอบได้คะแนน
สูงกว่าในรอบแรกเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงมคีะแนนเท่ากันอีก ให้ ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้พิจารณา 

  ๙.  กำระัดท ำสัญญำะ้ำทแหล ปฐมนิเทศผู้ผงำนกำรเลือกสรร จะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบเมื่อ
รับทราบผลการตรวจร่างกาย, วุฒิการศึกษา, ประวัติอาชญากร และหลักฐานทางทหาร (ชาย) 

                         ประกาศ        ณ        วันที่                    เมษายน        พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                       
      (ลงชื่อ) พลโท สนิธชนก   สังขจันทร์    
                                                         ( สนิธชนก  สังขจันทร์ )                                
                                                          ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ                       
                                             ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
      
 
                  

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ร.อ.หญิง ............................... ร่าง ................... เม.ย.๖๒ 
พ.จ.ท.หญิง ........................... พิมพ์/ทาน ........ เม.ย.๖๒ 
พ.ท. ……………………………….. ตรวจ …………….. เม.ย.๖๒ 
พ.อ. ..................................... ตรวจ ................. เม.ย.๖๒ 
พ.อ. ..................................... ตรวจ ................. เม.ย.๖๒ 
พล.ต. .....................................ตรวจ ................. เม.ย.๖๒ 
พล.ต. ................................... ตรวจ ................. เม.ย.๖๒ 

 



 

 

 
 

                                              ผนวก ก คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 

รนัสต ำแหนนงท ๐๑ ต ำแหนนงท ชงำทกลโรททำน กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๑๓ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจ และทดสอบ
เครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอ่ืน ๆ และบ ารุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจ า
โรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
๓. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 

  ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องและอุปปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านักคณะ 
 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล Machinery Maintenence 
    ๖. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น Basic Machine Tools 

  กำรสอบภำคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
   ๑. อ่านแบบเครื่องกล 

 ๒. การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
   ๓. การใช้เครื่องมือกล 

.............................................. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รนัสต ำแหนนงท ๐๒ ต ำแหนนงท ชงำทโลน  กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๓ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑. สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะ   
รูปพรรณต่าง ๆ 

  ๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข 
ประสานและรื้อถอนสิ่ ง อุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ  

  ๓. ก ากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานช่างโลหะ 
  ๔. วิเคราะห์และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องงานช่างโลหะ 
  ๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต 
  ๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน 
  ๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
  ๙. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

  (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

   ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ.๒๕๔๔ 

    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านัก  
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. การเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส ARC AND GAS WELDING 
    ๖. โลหะวิทยา 

  กำรสอบภำคปฏิบัต ิ(๕๐ คะแนน) 
   ๑. การเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส  

 ๒. การตัดโลหะชนิดตา่ง ๆ 
   ๓. การเจียระไนตกแต่งเก็บความเรียบร้อย 

.............................................. 

 



 

 

 
 

รนัสต ำแหนนงท ๐๓ ต ำแหนนงท ชงำทปร กอบแหล ะัดปรับปืนในญง กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๑ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑. ประกอบและติดตั้ง คานปืนกับแคร่ล่าง และแคร่บนยึดติดกับแคร่ล่าง 
  ๒. ประกอบล้อและระบบห้ามล้อของรถรองปืน 

๓. จัดปรับและติดตั้งชุดแก้ไขเอียง 
  ๔. ประกอบและตดิตั้งเครื่องให้ทางสูงเข้ากับเปลปืน โค้งเฟืองให้ทางสูงติดกับแคร่บน    
 เครื่องให้ทางทิศ ขายึดโลห์ และโลห์ต่าง ๆ 

๕.  ติดตั้งเครื่องรับแรงยึดติดเปลปืน 
๖. ประกอบล ากล้องเข้ากับเครื่องรับแรง 
๗. ประกอบเครื่องช่วยสูง 
๘. ประกอบฐานกล้องเล็งและเครื่องให้ทางระยะ 
๙. จดัปรับระบบต่าง ๆ ของปืนใหญ่ให้ได้ตามมาตรฐาน 
๑๐. เป็นเจ้าที่ทดสอบปืนในสนาม  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ภายใต้การควบคุม     

 ของผู้บังคับบัญชา 
  ๑๒. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๓. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในเรื่องท่ีเกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่    
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ช่างอุตสาหกรรม 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านักคณะ 
 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. การวัดละเอียด 
    ๖. งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

   

/การสอบภาค ... 
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  กำรสอบภำคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
   ๑. อ่านแบบเครื่องกล 

 ๒. การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
   ๓. การใช้เครื่องมือกล 

.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รนัสต ำแหนนงท ๐๔ ต ำแหนนงท ชงำทปร กอบแหล ะัดปรับเครืจอทยิทลูกร เบิด กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๒ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑. ประกอบและติดตั้งชุดเครื่องให้ทางสูง โครงเครื่องปิดท้ายและลั่นไก 
  ๒. ประกอบและติดตั้งเครื่องส่าย ชุดเครื่องผ่อนอาการสะเทือน 

๓. ประกอบและติดตั้งชุดคานแก้เอียง ชุดคานขาหยั่ง 
  ๔. ประกอบและติดตั้งรถบรรทุกเครื่องยิงลูกระเบิด 

๕. จัดปรับระบบต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
๖. เป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบปืนในสนาม 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิดภายใต้การ 

 ควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
๘. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในเรื่องท่ีเกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิง   

 ลูกระเบิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัตเิฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ช่างอุตสาหกรรม 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านักคณะ 
 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. การวัดละเอียด 
     ๖. งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  

  กำรสอบภำคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
   ๑. อ่านแบบเครื่องกล 

 ๒. การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
   ๓. การใช้เครื่องมือกล 

.............................................. 

 

 



 

 

 
 

รนัสต ำแหนนงท ๐๕ ต ำแหนนงท ชงำทอิเล็กทรอนิกส์ กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๑ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑. ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 

  ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านักคณะ 
 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๖. วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC CIRCUITS ANALYSIS 

  กำรสอบภำคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
   ๑. ทดสอบการใช้เครื่องมือวัด (Meter) ในการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

 ๒. เขียนวงจรไฟฟ้า อนุกรม – ขนาน – ผสม 
    

.............................................. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

รนัสต ำแหนนงท ๐๖ ต ำแหนนงท พนักทำนคอมพิวเตอร์ กลุงมทำนเทคนิค ะ ำนวน ๔ อัตรำ 
นน้ำท่จโดยยงอ  

  ๑.  ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. น าข้อมูลเข้าและออก จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขข้ันต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.  ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้  

  การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพำ ต ำแหนนงท 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือทางคอมพิวเตอร์ 
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 อัตรำคงำตอบแหทน : ปวช. (๑๑,๒๘๐ บาท) และ ปวส. (๑๓,๘๐๐ บาท) 

 เพศ : ชาย/หญิง 

 ขอบเขตวิชำสอบ  

   ภำควิชำกำร (๕๐ คะแนน) 
    ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ 
    ๒. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ท างาน) ของส านักคณะ 
 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
     ๔. กิจกรรม ๕ ส ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๕. คู่มือการใช้งาน windows10 
     ๖. ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
     ๗. คู่มือช่างคอม 
     ๘. การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 

  กำรสอบภำคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
   ๑. การประกอบและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๒. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งานอ่ืน ๆ 
 ๓. การใช้โปรแกรม Microsoft Office 

    

.............................................. 

 



 

 

 
 

ก าหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการของ ศอว.ศอพท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

 

รายการ  วัน  -  เวลา สถานท่ี 
ประกาศรับสมัคร วันจันทร์ท่ี ๓ มิ.ย.๖๒ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ มิ.ย.๖๒ 

 
- เว็บไซต์ ศอว.ศอพท. 
- สถานีวิทยุกระจายเสียง (ลพบุรี) 

สมัครด้วยตนเอง 
(เว้นวันหยดุราชการ) 

วันจันทร์ท่ี ๑๐ มิ.ย.๖๒ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ มิ.ย.๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๕.๐๐ น. 

- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบภาควิชาการ 

วันอังคารท่ี ๒๕ มิ.ย.๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- เว็บไซต์ ศอว.ศอพท. 
- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 

วันสอบรอบแรก 
สอบภาควิชาการ 
(ข้อเขียน) 

วันพุธท่ี ๒๖ มิ.ย.๖๒ 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ผู้สมัครพร้อมหน้าห้องสอบ 
เวลา ๑๒.๔๕ น. - เข้าห้องสอบ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - สอบภาควิชาการ 

- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 
 

ประกาศผลรอบแรกและ
ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง 

วันศุกร์ท่ี ๒๘ มิ.ย.๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

- เว็บไซต์ ศอว.ศอพท. 
- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 
 

วันสอบรอบสอง 
(สอบสัมภาษณ์ และ  
สอบภาคปฏิบัติ) 

วันอังคารท่ี ๒ ก.ค.๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้เข้าห้องสอบพร้อม 
                       หน้าห้องสอบ 
เวลา ๐๘.๔๕ น. - เข้าห้องสอบ 
                    - สอบสัมภาษณ ์
                    - สอบภาคปฏิบัติ 

- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. และโรงงานท่ีก าหนด 
 
   

ประกาศผลสอบขั้น
สุดท้าย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ ก.ค.๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

- เว็บไซต์ ศอว.ศอพท. 
- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 

รายงานตัว  วันอังคารท่ี ๙ ก.ค.๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- อาคารพาสนยงภิญโญ ศอว.
ศอพท. 

 
เว็บไซต์ ศอว.ศอพท. http://wpc.mod.go.th “รับสมัครพนักงานราชการ” 

 

 

 

http://www.mod.go.th/

