- สาเนาคู่ฉบับ -

- สาเนาคู่ฉบับ -

ประกาศศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
--------------------------------

ด้วย ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งานทหาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ในตาแหน่ง ต่างๆ จานวน ๑๒ อัต รา ฉะนั้น อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวัน ที ่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื ่อ ง การก าหนดลัก ษณะงานและ
คุณ ส มบัต ิเ ฉ พ าะ ข อง ก ลุ ่ม ง าน แ ละ ก า รจัด ท าก รอบ อัต รา ก า ลัง พนัก งา นร าช กา ร
ลงวัน ที ่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื ่อ สรรหาและเลือ กสรรเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจัดจ้ำง ( กลุ่มงำนเทคนิค ) จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรำ ดังนี้
- ช่างกลโรงงาน
จานวน ๖ อัตรา
- ช่างเขียนแบบ
จานวน ๒ อัตรา
- ช่างสี
จานวน ๑ อัตรา
- ช่างไม้
จานวน ๑ อัตรา
- ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทาความเย็น
จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มสี ทิ ธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๐ ปี
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

-๒ -

๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามผนวก ก
๔. กำรรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th
ไปที่ “ ประชาสัมพันธ์ ” คลิกที่ “ รับสมัครพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ” และสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร
ค่ ายจิ รวิ ชิ ตสงคราม ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมื องลพบุ รี จั งหวั ดลพบุ รี หรื อถ้ าต้ องการทราบ
รายละเอียดต่างๆ ติดต่อได้ที่ กองกาลังพล ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๖๗๘ – ๕๙๗๐ ถึง ๙ ต่อ ๓๖๒๐๔ หรือ
๓๖๓๐๕ หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ พันเอก ธนาเดช วงศ์ข้าหลวง รองผู้อานวยการ
กองกาลังพลฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๑๙๐๕ - ๙๓๖๕
๔.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๔.๒.๒ สาเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript)
๔.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
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๔.๒.๔ สาเนาหลักฐานอื่ น เช่ น หนั งสื อส าคั ญการเปลี่ยนชื่ อตั ว ชื่อสกุ ล (ถ้ ามี )
เป็นต้น ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔.๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- จ่ายค่าธรรมเนียม ณ จุดรับสมัครเป็นเงินจานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อย
บาทถ้วน)

๔.๓ กำรยื่นใบสมัคร
- ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒ ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยง
ภิญโญ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่
วันศุกร์ ที่ ๖ กั นยายน ๒๕๕๖ จนถึ งวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๕.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ
๔.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต รงตามคุ ณวุ ฒิ
ของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ สมัครตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภำควิชำกำรและสถำนที่สอบ ในวันจันทร์ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังนี้
๕.๑ ทางเว็ บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่ “ประชาสั ม พั นธ์ ” คลิ ก ที่
“รับสมัครพนักงานราชการ”
๕.๒ ติ ดประกาศ ณ อาคารพาสนยงภิ ญโญ ศู นย์ อ านวยการสร้ างอาวุ ธ ศู นย์ การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (สถานที่รับสมัคร)
๖. วัน เวลำ ในกำรสอบ และกำรประกำศผลสอบ
๖.๑ กำรทดสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
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ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยจะประกาศผลการทดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และทางเว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่ “ประชาสัมพันธ์” คลิกที่
“รับสมัครพนักงานราชการ” และติดประกาศ ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๖.๒ กำรทดสอบรอบสอง เป็น การสอบสั มภาษณ์ และการสอบภาคปฏิบั ติ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖.๓ กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และทางเว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ไปที่
“ ประชาสัมพันธ์ ” คลิกที่ “ รับสมัครพนักงานราชการ ” โดยแบ่งเป็นบัญชี ๑ ( ตัวจริง ) และบัญชี ๒
( ตัวสารอง ) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ บัญชี ๒ ( ตัวสารอง )
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกาหนด ๒ ปี (นับตั้งแต่วันประกาศ) หรือรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๗. หลักเกณฑ์ วิธีกำรเลือกสรร และเกณฑ์กำรตัดสิน
๗.๑ ผู้ สมั ครต้ องเข้ ารั บการทดสอบภาควิ ชาการเป็ นล าดั บแรกก่ อน และผู้ ที่
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด จึงจะมีสิทธิเ์ ข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
๗.๒ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ราชการของ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กาหนด
๗.๓ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือ กสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จะต้องได้คะแนน
แต่ล ะครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการของ สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กาหนด
๗.๔ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ ากัน ให้ นาผลคะแนนจากการสอบภาค
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วิชาการของผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าในรอบแรกเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงมีคะแนนเท่ากันอีก
ให้ ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็นผู้พิจารณา
๘. กำรจั ดทำสั ญญำจ้ำงและปฐมนิเทศผู้ ผ่ำนกำรเลือกสรร จะแจ้ งให้ ผู้ผ่านการ
คั ดเลื อกทราบเมื่ อรับทราบผลการตรวจร่ างกาย, วุ ฒิ การศึ กษา, ประวั ติ อาชญากรและหลั กฐาน
ทางทหาร (ชาย)
ประกาศ

ณ วันที่

๓๐

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

( ลงชื่อ )พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
( สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง )
ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สาเนาถูกต้อง
พันโท
( มนตรี แก้วแท้ )
หัวหน้าแผนกจัดการ กองกาลังพล ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สิงหาคม ๒๕๕๖

หมำยเหตุ คุณสมบัติ-ข้อมูลตาราสาหรับใช้ในการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

