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ประกำศคณะกรรมกำรคัดสรรฯ 
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร  ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร 

เรื่อง  กำรสรรหำบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
------------------------------- 

        ด้วยโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร  กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร  ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงำนทหำร  มีควำมประสงค์จะสรรหำบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนเงินทุนหมุนเวียนโรงงำน 
แบตเตอรี่ทหำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  จ ำนวน  ๒๓  ต ำแหน่ง  ๓๐  อัตรำ โดยมีรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี้ 
  ๑.  การรับสมัคร 
 วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  รับและกรอกใบสมัครพร้อมส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) และยื่นใบสมัครได้ท่ี  งำนธุรกำรและก ำลังพล  แผนกแผนและโครงกำร  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำรฯ ช้ัน ๑ 
ส ำนักอ ำนวยกำร  เลขท่ี ๕๕๒  ถ.สรรพำวุธ  แขวงบำงนำเหนือ  เขตบำงนำ  กรุงเทพฯ  ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ – ๒๓ ก.ย.๖๔  
ในวันและเวลำรำชกำร  ภำคเช้ำ ๐๘๔๕ – ๑๑๓๐ ภำคบ่ำย ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐  

  ๒.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ หรือวุฒิ
กำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมัครอันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ สมัครตำมประกำศรับสมัคร
ดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับสิทธิเข้ำคัดสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

  ๓.  การสรรหา 
   โรงงำนแบตเตอรี่ทหำรฯ จะท ำกำรสรรหำ  ณ  ห้องประชุมอำคำรวิจัยและพัฒนำ ช้ัน ๒  
โดยกำรสัมภำษณ์  ส่วนก ำหนดกำรสัมภำษณ์จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังจำกกำรปิดรับสมัครแล้ว  ผู้ผ่ำนกำรสรรหำท่ี
จะได้รับกำรเลือกสรรจะต้องได้คะแนนร้อยละ ๖๐ และจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมท่ีโรงงำนแบตเตอรี่ทหำรฯ 
ก ำหนด  ส่วนผลของผู้ผ่ำนกำรสรรหำจะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง  โดยปิดประกำศท่ีแผ่นป้ำยประกำศด้ำนหน้ำ
โรงงำนแบตเตอรี่ทหำรฯ  (ท่ีท ำกำรเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย)  
 
   ประกำศ     ณ     วันท่ี     ๘      กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
    ( ลงช่ือ )           พ.อ.        พิพัฒน    นิลแก้ว             
                                                                 ( พิพัฒน    นิลแก้ว ) 
                                                                 ผอ.รบท.อท.ศอพท./ 
                                     กรรมกำรคัดสรรพนักงำนเงนิทุนหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอรี่ทหำรฯ 



  

 
ขออนุมัติสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอร่ีทหาร  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ล าดับ ต าแหน่ง คุณวุฒิ อัตรา 
 แผนกแผนและโครงการ   

 งำนธุรกำรและก ำลังพล   
๑ หัวหน้ำงำนธุรกำรและก ำลังพล  ปริญญำตร ี ๑ 
๒ พนักงำนธุรกำรและก ำลังพล  ปวช./ม.6 ๒ 

 งำนแผนและงบประมำณ   
๓ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
๔ พนักงำนแผนและงบประมำณ  ปวช./ม.6 ๑ 

 งำนบัญชีต้นทุน   
๕ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบัญชีต้นทุน  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 งำนขำยและส่งเสริมกำรขำย   

๖ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนขำยและส่งเสริมกำรขำย  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 แผนกควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 งำนควบคุมคุณภำพ   

๗ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนควบคุมคุณภำพ  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 งำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์   

๘ ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 แผนกคลัง   
 ส่วนคลังวัตถุดิบ   

๙ พนักงำนคลังวัตถุดิบ  ปวช./ม.6 ๑ 
 ส่วนคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป   

๑๐ หัวหน้ำส่วนคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 ส่วนประจุไฟ   

๑๑ หัวหน้ำส่วนประจุไฟ   ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 แผนกการผลิต   

๑๒ วิศวกรโรงงำน ปริญญำตร ี ๑ 
 ส่วนผลิตผงตะกั่ว   

๑๓ หัวหน้ำส่วนผลิตผงตะกั่ว ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
 ส่วนหล่อ   

๑๔ พนักงำนหล่อ   ปวช./ม.6 ๑ 
 
 

  



  

 
                                                                       - ๒ - 
ล าดับ ต าแหน่ง คุณวุฒิ อัตรา 

 ส่วนละเลง   
๑๕ หัวหน้ำส่วนละเลง   ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
๑๖ พนักงำนละเลง ปวช./ม.6 ๓ 

 ส่วนฟอร์ม   
๑๗ หัวหน้ำส่วนฟอร์ม   ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
๑๘ พนักงำนฟอร์ม ปวช./ม.6 ๑ 

 ส่วนประกอบแบตเตอรี่   
๑๙ พนักงำนประกอบแบตเตอรี่   ปวช./ม.6 ๔ 

 ส่วนผลิตน้ ำกล่ันและน้ ำกรดผสม   
๒๐ หัวหน้ำส่วนผลิตน้ ำกล่ันและน้ ำกรดผสม ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 

 แผนกสนับสนุน   
 ส่วนซ่อมบ ำรุง   

๒๑ หัวหน้ำส่วนซ่อมบ ำรุง  ปวส./ปวท./อนุปริญญำ ๑ 
๒๒ พนักงำนซ่อมบ ำรุง  ปวช./ม.6 ๒ 

 ส่วนบริกำรขนส่ง   
๒๓ พนักงำนบริกำรขนส่ง  ปวช./ม.6 ๑ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

คุณสมบัติท่ัวไป 

   ๑.  เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
   ๒.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี  เพศชำย (ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว 
หรือได้รับกำรยกเว้น : ต้องมี สด.๘ หรือ สด ๔๓ มำแสดงในวันท่ีส่งใบสมัครงำน) 
   ๓.  เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ   
   ๔.  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
   ๕.  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีใน
พรรคกำรเมือง 
   ๖.  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๗.  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงถูกส่ังให้พักรำชกำร หรือถูกส่ังให้ออกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๘.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
   ๙.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๑๐.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น
โทษมำแล้วเกินห้ำป ี
   ๑๑.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะงาน และหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
๑.  ต าแหน่ง  หัวหน้างานธุรการและก าลังพล  คุณวุฒิ  ปริญญาตรี 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
    กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
      แผนก     แผนและโครงกำร 
      อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  ก ำกับดูแลธุรกำร  ก ำลังพล งำนสำรบรรณ และประสำนงำนทั่วไปทั้งในและนอกหน่วย 
ตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. จัดท ำระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศ ต่ำง ๆ 
  ๒. ร่ำง ท ำบันทึก พิมพ์เอกสำร ท ำหนังสือโต้ตอบท้ังในและนอกหน่วย และตรวจทำนควำมถูกต้อง 
หนังสือก่อนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
  ๓. เบิกจ่ำยเงินเดือนลูกจ้ำงและพนักงำนเงินทุนหมุนเวียน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันสังคม 
และสวัสดิกำรของลูกจ้ำง ฯ 
  ๔. กำรสรรหำบุคลำกรและกำรต่อสัญญำจ้ำง กำรลงเวลำท ำงำนเข้ำ - ออก ขำด ลำ มำสำย 
  ๕. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรเงินทุนหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร ฯ 
  ๖. ก ำกับดูแลแลลูกจ้ำงท่ีอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำท่ี  ลักษณะงำน 
  ๗. จัดท ำบัญชีครุภัณฑ์ของทุกส่วน/งำน  เพื่อเตรียมกำรตรวจนับพัสดุประจ ำปี 
  ๘. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์  รัฐศำสตร์  บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๒.  ต าแหน่ง  พนักงานงานธุรการและก าลังพล  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
    กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
      แผนก     แผนและโครงกำร 
      อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
 
 

/  ส่วนที่ ๒...   



  

       - ๒ - 
 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  รับ – ส่งหนังสือ  พิมพ์/ทำน  รำยงำนยอดก ำลังพล  จัดท ำเอกสำรและรูปเล่มเอกสำร
ประกอบกำรประชุม  ประสำนงำนท่ัวไปท้ังในและนอกหน่วย  ตำมภำรกิจ   
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ตรวจสอบยอดก ำลังพล กำรลงเวลำเข้ำ-ออก ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
  ๒. รำยงำนยอดก ำลังพล  ลำป่วย  ลำพักผ่อน   
  ๓. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ  จ ำแนก  แจกจ่ำย 
  ๔. น ำเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชำ ลงช่ือแล้ว  รวบรวมเสนอ บก.ส่วนหน้ำเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
  ๕. จัดพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ 
  ๖. ถ่ำยเอกสำรส ำคัญเพื่อเก็บเป็นหลักฐำน หรือจ ำแนก  แจกจ่ำย  หน่วยเกี่ยวข้อง 
  ๗. รับรองและบริกำรผู้บังคับบัญชำ  หรือผู้มำติดต่อรำชกำร 
  ๘. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนธุรกำร  สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๓.  ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล)  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
    กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
      แผนก     แผนและโครงกำร 
      อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  รับ – ส่งหนังสือ  พิมพ์/ทำน  ถ่ำยส ำเนำเอกสำรส ำคัญ ท ำแฟ้มเสนอเซ็นให้ผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำ  ด้ำนกำรพยำบำลและประสำนงำนท่ัวไปท้ังในและนอกหน่วย  ตำมภำรกิจ   
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ  จ ำแนก  แจกจ่ำย 
  ๒. น ำแฟ้มเสนอเซ็นให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำลงช่ือ  รวบรวมเสนอ บก.ส่วนหน้ำ ด ำเนินกำร
ต่อไป 
  ๓. จัดพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ 
  ๔. ถ่ำยเอกสำรส ำคัญเพื่อเก็บเป็นหลักฐำน หรือจ ำแนก  แจกจ่ำย  หน่วยเกี่ยวข้อง 
  ๕. รับรองและบริกำรผู้บังคับบัญชำ  หรือผู้มำติดต่อรำชกำร 
 
 

/  ๖. ประสำน… 
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  ๖. ประสำนหน่วยงำนแพทย์ ให้ท ำกำรตรวจรักษำประจ ำเดือนและตรวจสุขภำพประจ ำปี 
  ๗. ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นกรณี เกิดอุบัติเหตุภำยในโรงงำน ฯ  
  ๘. ดูแลรักษำอุปกรณ์กำรพยำบำล 

๙. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนธุรกำร สำมำรถใช้คอมพิว เตอร์
โปรแกรม Microsoft office ได้ 
๔. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ   คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     แผนและโครงกำร 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  ช่วยจัดท ำแผนประมำณกำรรำยรับ – ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  จัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบ  วัสดุและครุภัณฑ์  บันทึกข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม  ประสำนงำนและ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรกับหน่วยรำชกำรท้ังในและนอกกระทรวงกลำโหม  ตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. บันทึกข้อมูลกำรส่ังซื้อ ข้อมูลตำมรำยงำนของงำนคลังพัสดุ 
  ๒. จัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
  ๓. ตรวจสอบพัสดุ วัตถุดิบ เข้ำ-ออก ของคงเหลือประจ ำเดือน  และประจ ำปี 
  ๔. จัดท ำแผนสอบถำมควำมต้องกำรวัตถุดิบ วัสดุ ประจ ำปี 
  ๕. จัดพิมพ์เอกสำร  ถ่ำยเอกสำร และจัดเก็บเอกสำร 
  ๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

/  ๕. ต าแหน่ง... 
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๕. ต าแหน่ง  พนักงานแผนและงบประมาณ  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     แผนและโครงกำร 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 

-  จัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบ งำนจ้ำงซ่อม บันทึกข้อมูล และจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม ประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินกำรกับหน่วยรำชกำรท้ังในและนอกกระทรวงกลำโหม  
ตำมภำรกิจ 

ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. เก็บข้อมูลด้ำนกำรผลิต กำรขำย และข้อมูลต่ำง ๆ ของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร ฯ เพื่อจัดท ำ 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หน.นขต.สป. ประชุม หน.นขต.ศอพท. ประชุม นขต.อท.
ศอพท.  
  ๒. บันทึกข้อมูลกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์คลังส ำเร็จรูป ข้อมูลตำมรำยงำนของงำนคลังวัตถุดิบและ
คลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
  ๓. จัดท ำเอกสำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ    
  ๔. จัดพิมพ์เอกสำร ถ่ำยเอกสำร และจัดเก็บเอกสำร 
  ๕. จัดท ำงำนจ้ำงซ่อม และประวัติกำรซ่อม 
  ๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๖. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     แผนและโครงกำร 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  ประสำนงำนกับแผนกกำรผลิตของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร ฯ ด ำเนินกำรด้ำนงำนบัญชี  
ค ำนวณต้นทุนกำรผลิต  ปิดงบต้นทุนกำรผลิตของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร ฯ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 
 

/  ส่วนที่ ๓...   



  

- ๕ - 
 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. จัดท ำสต็อกกำร์ดคุมวัตถุดิบ, ช้ินส่วนประกอบงำนระหว่ำงท ำ, สินค้ำส ำเร็จรูปและ
วัสดุส้ินเปลือง 
  ๒. เก็บรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยวัสดุส้ินเปลืองและต้นทุนขำยสินค้ำส ำเร็จรูป  
  ๓. จัดท ำลูกหนี้รำยตัว 
  ๔. จัดท ำเอกสำรทำงบัญชีเพื่อรอรับตรวจกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก  
  ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่ำ ในสำขำกำรบัญชี หรือ
สำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนบัญชีสำมำรถใช้คอมพิว เตอร์
โปรแกรมMicrosoft office ได้ 
 
๗. ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตรี่ทหำร 
    แผนก     แผนและโครงกำร 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  ประสำนงำนเกี่ยวกับรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงำนท้ังในและนอกกระทรวงกลำโหม  จัดท ำใบ
เสนอรำคำ  กำรส่งมอบ รับ-ส่งใบส่ังซื้อ  รวมท้ังธุรกำร ด ำเนินกำรด้ำนส่งเสริมกำรขำยของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร ฯ 
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. จัดท ำเอกสำร ใบเสนอรำคำ, รับ-ส่งใบส่ังซื้อ และท ำเอกสำรขออนุมัติขำยผลิตภัณฑ์ 
  ๒. จัดท ำสรุปยอดจ ำนวนกำรส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ประจ ำเดือน ส่งให้งำนแผนและงบประมำณ 
  ๓. จัดท ำเอกสำรกำรยืมแบตเตอรี่ส ำหรับหน่วยงำน สป. และงำนธุรกำร ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนขำย 
  ๔. จัดท ำค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำงไปรำชกำร  
  ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  หรือเทียบเท่ำ  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน  ด้ำนกำรตลำด และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 

 
/  ๘. ต าแหน่ง… 
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๘. ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ  คุณวุฒ ิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     ควบคุมคุณภำพและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 -  ควบคุมคุณภำพ งำนผลิตผงตะกั่วซับอ๊อกไซด์ งำนหล่อ และงำนละเลง วิเครำะห์ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขั้นตอนกำรผลิต  ตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
รำยงำนกำรตรวจสอบ และทดสอบคุณภำพในส่วนท่ีรับผิดชอบ เสนอแนะปัญหำและอุปสรรคท่ีพบในกำร
ควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ควบคุมคุณภำพกำรฟอร์ม  กำรอบแผ่นธำตุ  และกำรประจุไฟแบตเตอรี่ส ำเร็จรูป 
  ๒. วิเครำะห์และตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขั้นตอนกำรผลิต 
  ๓. ทดสอบแบตเตอรี่ส ำเร็จรูป 
  ๔. ตรวจสอบแบตเตอรี่เสียระหว่ำงรับประกัน 
  ๕. ตรวจสอบเปลือกหม้อแบตเตอรี่เพื่อประกอบกำรตรวจรับพัสดุ 
  ๖. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และทดสอบคุณภำพ 
  ๗. ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  ๘. เสนอแนะปัญหำและอุปสรรคท่ีพบในกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
  ๙. ดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรวิเครำะห์ 
  ๑๐. ปฏิบัติงำนในห้องทดลอง 
  ๑๑. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน  ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ  และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๙. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  คุณวุฒ ิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     ควบคุมคุณภำพและพัฒนำผลิตภัณฑ์    

   อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
 

/  ส่วนที่ ๒...   
 



  

- ๗ – 
 

ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 - รับผิดชอบกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษำหำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ จัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ทดสอบคุณสมบัติต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนำใหม่ ให้ได้ตำมคุณสมบั ติท่ีก ำหนด 
  ๒. ศึกษำหำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และพิจำรณำถึงคุณสมบัติในแง่ต่ำงๆ เพื ่อน ำมำ
ประกอบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
  ๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ  
  ๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรทดสอบกำรผลิตภัณฑ์ใหม่  
  ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน  ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๑๐. ต าแหน่ง พนักงานคลังวัตถุดิบ   คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     คลัง 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยวัตถุดิบ ของส่วนบดผงตะกั่ว ส่วนหล่อ และส่วนละเลง จัดท ำบัญชีคุม 
ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ที่ทำงรำชกำรก ำหนด บันทึกและรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เพื่อจัดท ำ
เอกสำรด้ำนธุรกำร แล้วรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำย วัตถุดิบ ส่วนกำรผลิต 
  ๒. ส่งมอบวัตถุดิบประจ ำวันให้ส่วนกำรผลิตตำมรำยกำรท่ีขอเบิก  
  ๓. ตรวจนับวัตถุดิบ และบันทึกบัญชีกำรเบิก-จ่ำยวัตถุดิบประจ ำวัน 
  ๔. ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง และก๊ำซออกซิเจน ท่ีใช้ในส่วนกำรผลิต 
  ๕. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
 

/  ส่วนที่ ๔...   
 
 



  

- ๘ - 
 

ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน คลังโรงงำนและสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 
 
๑๑. ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนคลังผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     คลัง 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยผลิตภัณฑ์ภำยในคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปทุกประเภท  กำรรับ-จ่ำย
แบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้ ตำมหมำยเลขก ำกับก่อน-หลัง  ควบคุมบัญชีรับ-จ่ำยแบตเตอรี่  บรรจุภัณฑ์ส ำเร็จรูป
แบตเตอรี่  จัดท ำเอกสำร  ใบก ำกับภำษี  ใบโอนผลิตภัณฑ์  และอื่น ๆ ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ควบคุมก ำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยผลิตภัณฑ์ ภำยในคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปทุกประเภท   
  ๒. จัดเก็บเอกสำรใบก ำกับภำษี  ใบเบิกส่ีสี  ใบโอนผลิตภัณฑ์ 
  ๓. บันทึกบัญชีกำรเบิก-จ่ำยผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  และใบโอนผลิตภัณฑ์   
  ๔. จัดท ำรำยงำนผลิตภัณฑ์คงเหลือประจ ำเดือน 
  ๕. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน ด้ำนคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office ได้ 
๑๒. ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนประจุไฟ คุณวุฒิ ปวส./ปวท/อนุปริญญา  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     คลัง 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุม  ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนและควบคุมเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ ในเขตพื้นท่ีท ำ
กำรประจุไฟท้ังหมด ด ำเนินกำรประจุไฟหม้อแบตเตอรี่ทุกชนิด และทดสอบ – คำยไฟแบตเตอรี่ทุกชนิดแล้ว
จัดท ำเอกสำรด้ำนธุรกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 

/  ส่วนที่ ๓...   



  

- ๙ – 
 

ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. รับแบตเตอรี่ชนิดต่ำง ๆ จำกคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
  ๒. เติมน้ ำกรดแบตเตอรี่เพื่อเตรียมกำรประจุไฟ 
  ๓.  ท ำกำรประจุไฟ  ควบคุมดูแลเครื่องประจุไฟ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประจุไฟแบตเตอรี่ให้เต็ม 
  ๔. เมื่อประจุไฟแบตเตอรี่เต็ม  จัดท ำใบโอนแบตเตอรี่ส่งคืนคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  
  ๕. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ  
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นใน ด้ำนกำรประจุไฟแบตเตอรี่ 
 
๑๓. ต าแหน่ง วิศวกรโรงงาน คุณวุฒิ  ปริญญาตรี 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
    แผนก     กำรผลิต 
     อัตรำ  พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
 กำรวำงแผนควบคุมและตรวจสอบกระบวนกำรในสำยกำรผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดใน
ด้ำนคุณภำพ ต้นทุน ปริมำณและกำรส่งมอบ แก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในกำรผลิต 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. วำงแผนกำรผลิต วำงแผนกำรใช้เครื่องจักร และวัตถุดิบ 
  ๒. ควบคุมกำรผลิต ก ำหนดตำรำงกำรผลิต ควบคุมตรวจสอบกระบวนในกำรผลิต 
  ๓. บริหำรควำมปลอดภัย ควบคุมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ    ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หรือ 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและควบคุมคุณภำพ และสำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 
 
๑๔. ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนผลิตผงตะก่ัว คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 

 แผนก    กำรผลิต 
  อัตรำ พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
 
 

/  ส่วนที่ ๒...   
 



  

- ๑๐ – 
 

ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  - ควบคุมกำรปฎิบัติงำนและเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ บันทึกรวบรวมข้อมูลกำรปฎิบัติงำน
เพื่อจัดท ำเอกสำรด้ำนธุรกำร แล้วรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำน 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. หลอมตะกั่ว 
  ๒. บดผงตะกั่ว 
   ๓. ควบคุมกำรปฎิบัติงำนของเครื่องจักร  
   ๔. ปรนนิบัติบ ำรุงรักษำเครื่องจักรในส่วนท่ีรับผิดชอบ  
   ๕. ท ำรำยงำนประจ ำเดือน และลงบัตรควบคุมวัตถุดิบ และผลผลิต (Stock card ) 
   ๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  

๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  หรือ
เทียบเท่ำ  สำขำช่ำงอุตสำหกรรม หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๑๕. ต าแหน่ง  พนักงานหล่อ      คุณวุฒ ิปวช./ม.6 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  กำรปฏิบัติงำนของเครื่องจักรในส่วนกำรหล่อโครงกริดรถยนต์เครื่องท่ี ๒  และปรนนิบัติ
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรตำมแผนกำรปรนนิบัติบ ำรุงท่ีก ำหนด  รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. หล่อแผ่นกริดรถยนต์   เครื่องท่ี ๒ 
  ๒. แต่งแผ่นกริดรถยนต์ 
  ๓. จัดเก็บแผ่นกริดรถยนต์ลงเก็บในภำชนะ 
  ๔. ปรนนิบัติบ ำรุงรักษำเครื่องจักร   
  ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น   
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
 

/  ๑๖. ต าแหน่ง...     
 



  

- ๑๑ - 
 
๑๖. ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนละเลง    คุณวุฒิปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ     พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ  เกี่ยวกับกำรละเลงแผ่นธำตุ ประเภท
รถยนต์และชนิดพิเศษ  บันทึกและรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน  เพื่อจัดท ำเอกสำรด้ำนธุรกำร  แล้วรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
   ๑. เบิกแผ่นกริดและสำรเคมีต่ำง ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกำรละเลงแผ่น  
   ๒. ตรวจสอบคัดกรองแผ่นธำตุท่ีไม่ได้มำตรฐำน 
  ๓. ท ำรำยงำนประจ ำเดือน และลงบัตรควบคุมวัตถุดิบ และผลผลิต (stock card)  
   ๔. ควบคุมดูแลปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ 
 ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  สำขำช่ำง 
อุตสำหกรรม หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๑๗. ต าแหน่ง  พนักงานละเลง     คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ     พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  รับผิดชอบปฏิบัติงำนของเครื่องผสมเนื้อเพสต์ ควบคุมสำรเคมีส่วนผสม  ในกำรผลิตเนื้อ
เพสต์  ควบคุมกำรใช้น้ ำกล่ันและน้ ำกรดผสมเข้ำเครื่องผสมเนื้อเพสต์ รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องผสมเนื้อเพสต์ 
  ๒. ควบคุมสำรเคมีส่วนผสมผงเพสต์  ตักผงเพสต์เข้ำเครื่องละเลง  เพื่อละเลงแผ่นธำตุ 
  ๓. ท ำควำมสะอำดถังเพสต์ และบริเวณท่ีปฏิบัติงำน 
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 
 

/  ส่วนที่ ๔...   



  

- ๑๒ – 
 

ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๑๘. ต าแหน่ง  พนักงานละเลง  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของเครื่องละเลงส่วนท้ำย ตรวจ ปรับค่ำแรงดันแก๊ส เพื่อควบคุม
อุณหภูมิในกำรอบแผ่น ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ตรวจ และควบคุมกำรปรับค่ำแรงดันแก๊สเพื่อควบคุมอุณหภูมิในเครื่องละเลงกำรอบแผ่น 
  ๒. เก็บแผ่นละเลง  คัดแผ่นละเลง  และเก็บแผ่นละเลงท่ีช ำรุดน ำมำซ่อมให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  ๓. เคำะแผ่นละเลงท่ีช ำรุดและไม่สำมำรถซ่อมแซมได้  เพื่อน ำโครงกริดส่งเข้ำคลังโรงงำน 
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๑๙. ต าแหน่ง  พนักงานละเลง  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของเครื่องละเลงส่วนท้ำย เก็บแผ่นละเลงท่ีช ำรุดน ำมำซ่อมให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด   รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
 
 

/  ส่วนที่ ๓...   
 
 



  

- ๑๓ - 
 

ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. เก็บแผ่นละเลง  คัดแผ่นละเลง  และเก็บแผ่นละเลงท่ีช ำรุดน ำมำซ่อมให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  ๒. เคำะแผ่นละเลงท่ีช ำรุดและไม่สำมำรถซ่อมแซมได้  เพื่อน ำโครงกริดส่งเข้ำคลังโรงงำน 
  ๓. ช่วยจัดท ำบัญชีงำน 
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๐. ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนฟอร์ม  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร  
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ    พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรฟอร์มแผ่นธำตุ (ลงแผ่น  
อบแผ่นและตัดแผ่น) ประเภทรถยนต์และแบตเตอรี่ชนิดพิเศษ  บันทึกและรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน  เพื่อ
จัดท ำเอกสำรด้ำนธุรกำร  แล้วรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ควบคุมกำรฟอร์มแผ่นธำตุรถยนต์และชนิดพิเศษ 
  ๒. ตัดแผ่นธำตุ  คัดแผ่นธำตุท่ีช ำรุด 
  ๓. อยู่เวรฟอร์มแผ่นธำตุ 
  ๔. ท ำรำยงำนประจ ำเดือน และลงบัตรควบคุมวัตถุดิบ และผลผลิต (stock card)  
  ๕. ควบคุมดูแลปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ 
  ๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔  คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  สำขำช่ำง
อุตสำหกรรม หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม  
 
 

/  ๒๑. ต าแหน่ง... 
 
 



  

- ๑๔ - 
 
๒๑. ต าแหน่ง พนักงานฟอร์ม  คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนเพื่อลงแผ่นละเลงเข้ำสู่ถังฟอร์ม และเก็บแผ่นเมื่อครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรกระตุ้นไฟ ตรวจสอบกำรปรับค่ำกระแสไฟฟ้ำให้อยู่ในเกณฑ์ โดยเข้ำเวรกำรกระตุ้นไฟ 
ตลอดเวลำ ๒๔ ช่ัวโมง ท ำกำรนับจ ำนวนและบันทึกผล รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ  
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. น ำแผ่นละเลงลงถังฟอร์ม 
  ๒. น ำแผ่นธำตุขึ้นจำกถังฟอร์ม  
  ๓. เข้ำเวรกระตุ้นไฟฟ้ำ 
  ๔. ควบคุมกระแสไฟฟ้ำในกำรฟอร์มแผ่นธำตุ 
  ๕. นับจ ำนวนและบันทึกผล 
  ๖. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน  มีกำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๒. ต าแหน่ง  พนักงานประกอบแบตเตอร่ี คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ   เกี่ยวกับกำรประกอบแบตเตอรี่ให้
เป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะของแบตเตอรี่ประเภทต่ำง ๆ  ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด จัดท ำเอกสำรด้ำน
ธุรกำร  แล้วรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  และรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 

/  ส่วนที่ ๓...   



  

- ๑๕ - 
 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ทดสอบกำรลัดวงจรและปิดผนึกฝำหม้อ โดยตรวจสอบควำมเรียบร้อยเปลือกและฝำหม้อ
ไม่ให้เกิด ช่องว่ำงในกำรปิดผนึกฝำหม้อ  
  ๒. เทยำงมะตอยผนึกฝำเปลือกหม้อยำงแข็ง 
  ๓. เช่ือมประสำนขั้ว 
  ๔. ยกแบตเตอรี่ท่ีประกอบเสร็จแล้วจัดเก็บลงแท่นวำงสินค้ำ (พำเลท (Pallet))    
  ๕. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๓. ต าแหน่ง  พนักงานประกอบแบตเตอร่ี คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ปฏิบัติงำนเรียงแผ่นธำตุให้เป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะของแบตเตอรี่ประเภทต่ำง ๆ ตำมท่ี
ก ำหนด ส่งให้ส่วนประกอบเซลล์ใส่ซอง รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. เรียงแผ่นธำตุเพื่อท ำกำรประกอบแบตเตอรี่   
  ๒. ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนท่ีท ำงำน 
  ๓. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๔. ต าแหน่ง  พนักงานประกอบแบตเตอร่ี คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 

/  ส่วนที่ ๒...     
 
 



  

- ๑๖ - 
 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ปฏิบัติงำนเรียงแผ่นธำตุให้เป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะของแบตเตอรี่ประเภทต่ำง ๆ ตำมท่ี
ก ำหนด ส่งให้ส่วนประกอบเซลล์ใส่ซอง รวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำมภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. เรียงแผ่นธำตุเพื่อท ำกำรประกอบแบตเตอรี่   
  ๒. ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนท่ีท ำงำน 
  ๓. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๕. ต าแหน่ง  พนักงานประกอบแบตเตอร่ี คุณวุฒิ ปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  น ำเซลล์ใส่ซองและฟันหวีเตรียมกำรประสำนให้เข้ำระบบรวมท้ังรับผิดชอบงำนท่ัวไปตำม
ภำรกิจ 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ประกอบเซลล์ลงในเปลือกหม้อแบตเตอรี่   
  ๒. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 
๒๖. ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิตน  ากลั่นและน  ากรดผสม  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนปุริญญา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     กำรผลิต 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
 

/  ส่วนที่ ๒...   
 
 



  

- ๑๗ - 
 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและเครื่องจักรในควำมรับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรใช้กรดหรือสำรเคมี
ต่ำง ๆ ในกำรผลิตน้ ำกล่ัน น้ ำกรดผสม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีทำงรำชกำรก ำหนด  แล้วจัดท ำเอกสำรด้ำน
ธุรกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. เบิกกรดและวัตถุดิบในกำรผลิต 
  ๒. ควบคุมกำรผลิตกรดผสมตำม ถ.พ.ต่ำง ๆ  
  ๓. ผลิตน้ ำกล่ัน 
  ๔. บรรจุน้ ำกรดใส่ขวด  ขนำด ๗๒๕ C.C. 
  ๕. บรรจุน้ ำกล่ันใส่ขวด  ขนำด ๗๒๕ C.C. 
  ๖. บรรจุน้ ำกรดใส่ถัง  ขนำด ๒๐ ลิตร 
  ๗. บรรจุน้ ำกล่ันใส่ถัง  ขนำด ๒๐ ลิตร 
  ๘. บรรจุน้ ำกล่ันใส่ถัง  ขนำด ๒๐ ลิตร 
  ๙. น ำน้ ำกรด, น้ ำกล่ัน ท่ีบรรจุภัณฑ์แล้ว เข้ำเก็บท่ีคลังผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
  ๑๐. จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน และลงบัตรควบคุมวัตถุดิบ และผลผลิต (Stock card) 
  ๑๑. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่ำ  สำขำช่ำง 
อุตสำหกรรม หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนในส่วนกำรผลิต หรือในโรงงำนอุตสำหกรรม  
 
๒๗. ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบ ารุง  คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     สนับสนุน 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  - ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดูแลระบบซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร และซ่อมปรับปรุงอำคำร
และ  สิ่งสำธำรณูปโภค ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบทำงวิศวกรรม ออกแบบตกแต่งภำยนอก – ภำยใน
ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม จัดท ำเอกสำร  ด้ำนธุรกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
 
 

/  ส่วนที่ ๓...  
 
  



  

- ๑๘ - 
 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ดูแลระบบซ่อมบ ำรุงและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีเกี่ยวกับกำรปรนนิบัติและซ่อม
บ ำรุง เพื่อแจ้งควำมต้องกำรใช้งำนให้หน่วยเกี่ยวข้องด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดหำ 
  ๒. จัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำวันและจัดท ำรำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง 
  ๓. ตรวจติดตำมและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง  
  ๔. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบทำงวิศวกรรม ออกแบบตกแต่งภำยนอก – ภำยใน ออกแบบ
ทำงสถำปัตยกรรม และออกแบบส่ิงพิมพ์ 
  ๕. ประสำนผู้จ้ำงหรือผู้ขำย เพื่อซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร รวมถึงกำรตรวจสอบหน้ำงำน 
  ๖. สนับสนุนแผนกกำรผลิต เช่นกำรออกแบบ กำรสร้ำงช้ัน (Rack) หรือเช่ือมงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ  
  ๗. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงทุกสำขำ หรือเทียบเท่ำ 
  ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน   ช่ำงไฟฟ้ำ, ช่ำงกล. ช่ำงซ่อมบ ำรุง,กำรออกแบบตกแต่งภำยใน 
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Photoshop, Auto-Cad 
 
๒๘. ต าแหน่ง พนักงานงานซ่อมบ ารุง  คุณวุฒิ ปวช./ม.6   
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     สนับสนุน 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
                 -  ดูแลงำนซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรในโรงงำน ซ่อมบ ำรุงเกี่ยวกับระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ และอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ปรนนิบัติและซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ  ประปำ  โยธำ 
  ๒. ปรนนิบัติและซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรในสำยกำรผลิต  
  ๓. ซ่อมสร้ำงอุปกรณ์ท่ีใช้ในส่วนของสำยกำรผลิต หรืออื่น ๆ  
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒.´ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน ด้ำนระบบไฟฟ้ำ, ประปำ ช่ำงกล และโยธำ 
 

/  ๒๙. ต าแหน่ง... 
 
 



  

- ๑๙ - 
 
๒๙. ต าแหน่ง พนักงานงานซ่อมบ ารุง  คุณวุฒิ ปวช./ม.6   
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     สนับสนุน 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ดูแลงำนซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรในโรงงำน ซ่อมบ ำรุงเกี่ยวกับระบบและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ และอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ปรนนิบัติและซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ โยธำ 
  ๒. ปรนนิบัติและซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรในสำยกำรผลิต  
  ๓. ซ่อมสร้ำงอุปกรณ์ท่ีใช้ในส่วนของสำยกำรผลิต หรืออื่น ๆ  
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติจ ำเป็นในงำน 
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ๒´ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน  ด้ำนระบบไฟฟ้ำ, ประปำ ช่ำงกล และโยธำ 
 
๓๐. ต าแหน่ง  พนักงานบริการขนส่ง  คุณวุฒ ิปวช./ม.6 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
  กอง  โรงงำนแบตเตอรี่ทหำร 
  แผนก     สนับสนุน 
  อัตรำ      พนักงำนเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ ๒   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก 
  -  ดูแลกำรบริกำรขนส่ง ปรนนิบัติบ ำรุงยำนพำหนะและอุปกรณ์ส่วนขนส่งของโรงงำน   และอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ ๓   ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
  ๑. ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ  และช่วยยกขนลงจำกรถ 
  ๒. ส่งเอกสำรด้ำนธุรกำรตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ 
  ๓. บรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องเพื่อเตรียมจัดส่ง 
  ๔. ปรนนิบัติ ดูแล บ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 
  ๕. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ส่วนที่ ๔   คุณสมบัติท่ีจ ำเป็นในงำน  
  ๑. วุฒิกำรศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำ หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   ๒. ประสบกำรณ์จ ำเป็นในงำน กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรือกำรส่งสินค้ำ  
 
 



  

 

หลักฐานประกอบการรบัสมัคร 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว รบท.อท.ศอพท. 

๑.  วุฒิกำรศึกษำ      ๑ ฉบับ 
๒.  รูปถ่ำย ขนำด  ๑.๕ นิ้ว    ๑ ใบ 

 

บุคคลท่ัวไป 

๑.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน    ๑ ฉบับ 
๒.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     ๑ ฉบับ 
๓.  รูปถ่ำย ขนำด  ๑.๕ นิ้ว    ๑ ใบ 
๔.  วุฒิกำรศึกษำ      ๑ ฉบับ 
๕.  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑   ๑ ฉบับ 
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