




 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบการท่ัวไป 
การรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

ประจำปีการศึกษา 256๖ 
  



คำเตือน 
 
 1. กองทัพเรือจะไม่พิจารณารับท่านเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หากท่านมีคุณสมบัติ        
ไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  1.1 เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นความจริง หากปรากฏ
ภายหลังว่าเป็นความเท็จ จะต้องถูกปลดออกพ้นจากฐานะนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือทันที พร้อมทั้งต้องเสีย
ค่าปรับตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดและจะถูกดำเนินคดีทางอาญา 
  1.2 ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนที่จะทำสัญญาเข้าเป็น
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
  1.3 ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
  1.4 อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก 
  1.5 เป็นผู้ที่เสพหรือใช้ยาเสพติดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 2. ผลการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีเกรดเฉลี่ยไมต่่ำกว่า 2.00 
 3. ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 4. ระวังอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง ซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาสารับฝากเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการทั่วไป  
การรับสมัครนักเรยีนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

ประจำปีการศึกษา 256๖ 
 

1. กล่าวนำ 
 กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา    
256๖ โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ   
กองทัพเรือในหน่วยงานสายวิทยาการของกรมอู่ทหารเรือ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
2. สาขาวิชา 
 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 
ดังนี้ 
 2.1 สาขาวิชาช่างต่อเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน 
  2.1.1 สาขางานช่างต่อเรือโลหะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดและขึ้นรูปพรรณ งานประกอบโครงสร้าง
และตัวเรือ งานถอดประกอบท่อทางในเรือ งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อทาง ตรวจ และทดลองเกี่ยวกับระบบท่อทาง
น้ำอุณหภูมิปกติ และอุณหภูมิสูง 
  2.1.2 สาขางานช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างและซ่อมเรือยาง และ
พาหนะที่ทำจากไม้ใยแก้ว และพลาสติก รวมทั้งเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ประจำเรือที่ทำจากไม้ใยแก้ว  และ
พลาสติก 
  2.1.3 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดและเชื่อมโลหะชนิดต่าง ๆ ด้วยแก๊สและ
ไฟฟ้า งานเชื่อมเหล็ก และโลหะอ่ืนที่ไม่ใช่เหล็ก ทั้งวิธีเชื่อมแบบธรรมดา และกรรมวิธีพิเศษ เกี่ยวกับโครงสร้าง
และตัวเรือ 
  2.1.4 สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างเรือ
เขียนแบบเรือขนาดเล็ก เขียนแบบเรือขนาดกลาง เขียนแบบอุปกรณ์และเครื่องประกอบเรือ 
 2.2 สาขาวิชาช่างการอู่เรือ 
  เป็นสาขางานเฉพาะด้านปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเรือเข้า-ออกอู่ การนำเรือข้ึนซินโครลิฟท์ งานเครื่อง
ทุ่นแรง และอุปกรณ์ งานเชือกและลวด งานโซ่สมอเรือ งานยก ถอดถอนเครื่องจักร งานพ่นทรายตัวเรือ      
งานล้างท้องเรือเพ่ือทาสี งานพ่นสีและงานตัดเย็บต่าง ๆ 
 2.3 สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 5 สาขางาน 
  2.3.1 สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องกลึงขนาดเล็ก และ
เครื่องกลึงขนาดใหญ่ เพื่อสร้างชิ้นงาน งานเจาะ ไส และคว้านโลหะต่าง ๆ งานเจียระไน ทำเกลียว และ      
งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
  2.3.2 สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
เครื่องไอน้ำ ปรับซ่อมเพลาและใบจักร ปรับซ่อมเครื่องยนต์เรือ และเครื่องยนต์ดีเซลเรือขนาดใหญ่ 
  2.3.3 สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับซ่อมท่อและ
ฉนวน เครื่องทำความเย็นปรับอากาศ งานบัดกรี งานปรับซ่อมตู้เย็นขนาดเล็ก งานบรรจุเติมแก๊สและปรับแต่ง
สารทำความเย็น งานปรับซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศเรือ 
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  2.3.4 สาขางานช่างโลหะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำแบบหล่อโลหะชนิดต่าง ๆ การหล่อหลอมโลหะ
ชนิดต่าง ๆ การอบชุบผิว และการควบคุมคุณภาพ 
  2.3.5 สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร ปฏิบัติงาน อ่าน เขียน หลักการเขียนแบบ ออกแบบกลจักรเรือ 
การเขียนแบบการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ งานเขียนแบบระบบระบายอากาศและปรับอากาศเรือ และงานเขียน
แบบระบบท่อทาง 
 2.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 2 สาขางาน 
  2.4.1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสายไฟ  
งานชุบโลหะ การพันขดลวดและคอยล์ งานปรับซ่อมเครื่องควบคุมและแผงจ่ายไฟ งานซ่อมทำเครื่องแปลง
กระแส งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารและเรือ งานซ่อมทำขดลวดสนามแม่เหล็กเรือ และ
มอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.4.2 สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ ปฏิบัติงาน อ่าน เขียน หลักการเขียนแบบออกแบบไฟฟ้าเรือ 
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ในสถานประกอบการของกองทัพเรือ  
 หมายเหตุ: ผู้ที่สมัครควรจะได้พิจารณา และหาข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือไว้ก่อน เพราะการเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะมีการคัดเลือกหลังจากท่ีศึกษาไปแล้ว 
3. การศึกษาของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
 3.1 นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือมีฐานะเป็นนักเรียนพลเรือน โดยในระหว่างการศึกษาผู้ปกครองจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องแบบ หนังสือ เครื่องมือฝึกงานที่จำเป็น ยกเว้นวัสดุที่ใช้ในการฝึกงาน และค่าเล่าเรียน 
หรือค่าลงทะเบียน-หน่วยกิต ซึ่งทางราชการจะให้การสนับสนุน 
 3.2 นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือทุกคนมีสิทธิเข้ารับการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน 
 3.3 การศึกษาตลอดหลักส ูตรนักเร ียนช ่างกรมอู ่ทหารเร ือทุกนาย จะต้อง เข ้าร ับการศ ึกษาที่                 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ  
4. สิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
 4.1 นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ทางราชการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงในระหว่างเรียน และ
ฝึกงานตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด 
 4.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด จะมีวุฒิเทียบเท่าวุฒิการศึกษาวิชาชีพตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบรรจุเป็นพนักงานราชการของ
กองทัพเรือโดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการกำหนด 
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 5.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ของกระทรวงศึกษาการ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้าผ่านการสอบคัดเลือกได้แล้ว
ปรากฏภายหลังว่าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์) 
 5.2 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 เมษายน 256๖ (เกิดระหว่างวันที่      
1 พฤษภาคม 254๘ ถึงวันที่ 30 เมษายน 25๕๑) 
 5.3 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร  
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
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 5.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นนักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ ไม่มีรอยสัก เจาะตามอวัยวะร่างกาย และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด (ตามผนวก ก) โดยถือเอาการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งเป็นที่สิ้นสุดเท่านั้น 
 5.5 เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นท่ีถือว่าเป็นผู้มีภรรยา 
 5.6 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 5.7 เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 5.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำ
ความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
 5.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก 
 5.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนช่างของทางราชการมาก่อน 
 5.11 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือ เสพสารเคมีเสพติดให้โทษ  
 5.12 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5.13 มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันตามที่ทางราชการกำหนด 
 5.14 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 5.15 ต้องมีผู ้ปกครอง หรือผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการ
กำหนดคุณสมบัติและลักษณะดังกล่าว หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือแล้ว จะต้องถูกปลดออกพ้นจากฐานะการเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือทันที 
6. หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัวผู้สอบผ่านรอบแรก 
    6.1 รูปถ่ายสี หรือขาว-ดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ ้ว หรือขนาด 2 นิ้ว  
จำนวน 6 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 256๕ ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 256๖) 
 6.๒ ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.7) ที่เป็นตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
 6.๓ ในกรณีที่ผู ้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิดังกล่าว จะต้องนำ
หลักฐานมาประกอบ เพ่ือขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ดังนี้ 
  6.๓.1 เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุทำตามหน้าที่ หรือต้อง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์
รามาธิบดี หรือเหรียญหรือเข็มกล้าหาญ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย
จนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้กำหนดการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ได้คะแนนเพ่ิม          
ร้อยละ 10 ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) 
  6.๓.2 เอกสารที่แสดงว่า ผู้ที่สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำ
หน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ได้คะแนนเพ่ิม
ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) 
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7. การเตรียมตัวของผู้สมัคร 
 7.1 ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ให้เข้าใจชัดเจน
โดยตลอด 
 7.2 เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครตามข้อ 6 ตรวจดูให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์    
และความสะดวก รวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง 
 7.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายไม่เป็นโรคหรือความพิการอื ่น  ที ่ข ัดต่อการสมัครเข้าเป็น          
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (ตามผนวก ก) 
 7.4 จดจำกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร โดยจะต้องไปตาม วัน เวลา ที่กำหนดในใบสมัคร 
 7.5 การแต่งกายในการไปสมัคร รวมทั้งการที่จะเข้าสอบ ตลอดจนการไปติดต่อกับทางราชการให้แต่งกาย
ชุดสุภาพ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ควรแต่งเครื่องแบบของสถานศึกษานั้น เว้นการสอบพลศึกษา ให้ใช้ชุดกีฬา 
8. การสมัครทาง INTERNET 
 ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ (WWW.NDAS.NAVY.MI.TH)  โดยชำระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย หมายเลข ๒๓๒๐๖๑๐๕๘๘ ชื ่อบัญชีโรงเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือ จำนวน ๔๐๐ บาท  
โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ 

9. การสอบคัดเลือก 
 แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ คือ 
 ๙.๑ รอบแรก ภาคทฤษฎีในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)  
โดยคิดน้ำหนักคะแนน วิชาภาษาไทย ๑๐0 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐0 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  
๒๐0 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐0 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น ๗00 คะแนน    
 ๙.๒ รอบสอง ภาคปฏิบัติในวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม 2565 ประกอบด้วย สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ 
และพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน (ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ ่ง 800 เมตร ดันพื ้น  22 ครั ้ง และลุกนั ่ง 36 ครั ้ง)  
วิชาพลศึกษา แบ่งเป็น ว่ายน้ำ 25 คะแนน วิ่ง 25 คะแนน ดันพื้น 25 คะแนน และลุกนั่ง 25 คะแนน  
โดยที่คะแนนทั้งหมดจะนำไปรวมกับภาคทฤษฎี และจะประกาศผลรอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
รายละเอียดกำหนดการ การปฏิบัติตามตารางข้างท้ายระเบียบนี้ 
10. การประกาศผลสอบ 
 10.1 การประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกรอบแรกจะประกาศผลสอบ ในวันที ่ ๑๗ มีนาคม 256๖ 
โดยผู้ที่สอบได้ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองและสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม 256๖ 
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) หากไม่ไปรายงานตัวตาม วัน เวลา 
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ตรวจสุขภาพ วันที่ 23 - ๒๔ มีนาคม 256๕ ณ โรงพยาบาลของทางราชการ 
และสอบภาคปฏิบัติ (พลศึกษา) วันที่ ๒5 มีนาคม 256๕   
 10.2 ผู ้ท ี ่ผ ่านรอบแรกจะเข้าสอบในรอบที ่สองจะต้องชำระเง ินค่าใช ้จ ่ายในการสอบรอบที ่สอง   
จำนวน 590 บาท ณ วันสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
  10.2.1 ค่าสอบพลศึกษา จำนวน 60 บาท (ค่าลงสระว่ายน้ำ 40 บาท และค่าใช้สนามกีฬา 20 บาท) 
  10.2.2 ค่าตรวจสุขภาพและค่า X-RAY จำนวน ๗๐๐ บาท 
  10.2.3 ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านรอบแรกที่ยื่นหลักฐานและเอกสารไม่ครบในการสมัครให้นำใบรับรอง
สถานภาพการศึกษา (ปพ.7) ที่เป็นตรวจจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่          
๒๑ - ๒๒ มีนาคม 256๖ หากไม่นำหลักฐานและเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะถือว่า “สละสิทธิ์” 
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  10.2.4 กำหนดการประกาศผลสอบรอบแรกตามตารางที่ 1 และรอบสองตามตารางท่ี 2  
  10.2.5 การเรียกตัวสำรองเพื ่อแทนผู้สละสิทธิ ์นั ้น กรมอู ่ทหารเรือจะได้ติดต่อไปทางโทรศัพท์ 
จดหมายหรือการสื่อสารอ่ืน ๆ โดยจะเรียกตัวสำรองตามลำดับที่จัดไว้จนครบจำนวนแทนผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ
สละสิทธิ์เมื่อทราบแล้วให้รีบไปรายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด 
11. การทำสัญญาและปฐมนิเทศ  
 ผู้ที่สอบผ่านรอบสองจะต้องเตรียมหลักฐาน หรือเอกสาร มาในวันทำสัญญา ดังนี้ 
 11.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี ่ย (ปพ.1) ซึ ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ของสถานศึกษาท่ีเป็นตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
 11.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด  
  11.2.1 ในกรณีที่บิดา มารดาของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม หรือถึงแก่กรรมทั้ง 2 คน  
จะต้องนำหลักฐานจากอำเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้น มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดจริง (ใบมรณะบัตร) มาแสดง 
หากมีแจ้งอยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว ให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนได้ 
  11.2.2 ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้สมัครนามสกุลไม่ตรงกัน ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานการ
เปลี่ยนนามสกุลมาแสดง 
  11.2.3 ในกรณีที่ผู ้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื ่น จะต้องนำทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 
ที่แท้จริงของผู้สมัคร มาแสดง 
 11.3 ผู ้สมัครมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ขึ ้นไป จะต้องนำใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) มาแสดง 
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
 11.4 กรมอู่ทหารเรือ จะแจ้งรายละเอียดและการปฏิบัติของผู้ที ่สอบคัดเลือกผ่านรอบสอง ที่จะต้อง
เตรียมหลักฐานหรือเอกสารที่จะต้องไปทำสัญญา และปฐมนิเทศ ให้ทราบในวันที่ประกาศผลรอบสอง 
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ตารางท่ี 1 การปฏิบัติของผู้เข้าสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 256๖ (รอบแรก) 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ สถานที ่
16 ม.ค.66 - 

3 มี.ค.66 
- รับสมัครโดยการสมัครทาง 

INTERNET เท่านั้น 
ผ่าน INTERNET 

6 มี.ค.66 10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบภาคทฤษฎี 

ทาง INTERNET 
(WWW.NDAS.NAVY.MI.TH) และ
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

11 มี.ค.๖6 08.00 – 12.00 น. สอบภาคทฤษฎี กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 
๑๗ มี.ค.6๖ 08.30 – 16.30 น. ประกาศผลสอบ 

รอบแรก 
ทาง INTERNET 
(WWW.NDAS.NAVY.MI.TH)  และ 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

๒1 - ๒2 มี.ค.66 09.00 – 15.00 น. รายงานตัว และ 
สอบสัมภาษณ์ 

กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 

 
ตารางท่ี 2 การปฏิบัติของผู้เข้าสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) 
วัน เดือน ปี เวลา รายการ สถานที ่

๒๓ - ๒๔ มี.ค.66 06.00 – 15.00 น. ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๕ มี.ค.66 06.00 – 12.00 น. สอบภาคปฏิบัติ กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 
31 มี.ค.66 09.00 – 16.30 น. ประกาศผลสอบ  

รอบสุดท้าย 
ทาง INTERNET 
(WWW.NDAS.NAVY.MI.TH) และ 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

๔ - ๕ เม.ย.๖6 08.30 – 15.00 น. ตัวจริงทำสัญญา กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 
๑0 เม.ย.๖6 09.00 – 12.00 น. เรียกตัวสำรอง กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 
18 เม.ย.๖6 08.30 – 15.00 น. ตัวสำรองทำสัญญา กรมอู่ทหารเรือ (พ้ืนที่สัตหีบ) 
1 พ.ค.66 08.30 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดสมุทรปราการ 

หมายเหตุ:  1. ผู้สอบรอบสองให้เตรียมชุดกีฬาและชุดว่ายน้ำในการสอบพลศึกษา 
 2. ค่าใช้จ่ายในการสอบรอบสอง รวมเป็นเงิน ๗๖0 บาทต่อคน (เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ) 
  2.1 ค่าลงสระว่ายน้ำ 40 บาทต่อคน 
  2.2 ค่าใช้สนามกีฬา 20 บาทต่อคน 
  2.3 ค่าตรวจสุขภาพ ๗๐0 บาทต่อคน 
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ผนวก ก  
บัญชีรายช่ือโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ 

 (การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช) 
 

บัญชีชื ่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76 
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 

ข้อ ๑ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ ดังนี้ 
(๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 

(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยัง
อยู่ในระดับต่ำกว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 

(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน
ระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง 

(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือ สายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์  
ทั้งสองข้าง 

(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
(จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒๐๐๐ รอบ/วินาที หรือ  

เกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง 
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 



(๕) โรคของระบบหายใจ 
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดินหายใจ 

โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced Vital 
Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 

(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 

(ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 

(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 

(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
(ค) ไตวายเรื้อรัง 
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney) 

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
๒. ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
๓. โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ 
๑. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้ว 

ก็ยังใช้การไม่ได ้
๒. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
๓. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
๔. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

จนถึงขั้นใช้การไม่ได ้
๕. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
๖. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
๗. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ  

ถึงข้ันใช้การไม่ได ้



๘. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 

(ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
(ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ

ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้ 
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม 

(ก) ภาวะต่อมไทรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
(ข) ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
(ง) เบาหวาน 
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ ่งมีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) 

ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป 
(ฉ) โรคหร ือความผ ิดปกต ิเก ี ่ยวก ับเมตาบอล ิซ ึมของแร ่ธาตุ  สารอาหารดุล 

สารน้่าอิเล็กโทรไลต์และกรด ด่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
(ช) ภาวะต่อมไทรอยด์ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 

(๙) โรคติดเชื้อ 
(ก) โรคเรื้อน 
(ข) โรคเท้าช้าง 
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ำกว่านั้น 
(ข) ใบ ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
(จ) สมองเสื่อม (Dementia) 
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก  

ในการเคลื่อนไหวของแขนขาอย่างถาวร 
(ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

(๑๑) โรคทางจิตเวช 
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 

๑. โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
๒. โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional 

Disorder) 



๓. โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
๔. โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
๕. โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
๑. โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
๒. โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due 

to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
๓ .  โ ร คอา รมณ ์ แ ป รป ร วน อ ื ่ น ๆ  (Other Mood (Affective) Disorder, 

Unspecified Mood Disorder) 
๔. โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 

(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
๑. จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือตำ่กว่า (Mental Retardation) 
๒. โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 

(Pervasive Developmental Disorder) 
(๑๒) โรคอ่ืนๆ 

(ก) กะเทย (Hermaphrodism) 
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง (ChronicHepatitis) 
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
(จ) คนเผือก (Albino) 
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. จมูกโหว ่
๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 

(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ ( Lamellar Ichthyosis 
& Congenital Ichthyosiform Erythroderma ) 

ข้อ ๒ โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบแก่ทางราชการในการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

(๑) โรคเอดส์ 
(๒) ตาบอดสี 

………………………………………………………. 



 

 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 

____________________ 

 

  อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิก  
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. 2497  
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. 2497  
ข้อ 2 โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามมาตรา 41 คือ  

(1) โรคหรือความผิดปกติของตา  
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นตาแล้วการมองเห็นยังอยู่

ในระดับตำ่กว่า 3/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา  
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ 

6/24 หรือตำ่กว่าทั้งสองข้าง  
(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง  
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)  
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)  
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)  
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง  
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทางานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd, 4th, 6th,)  

( * ข้อ (1) (ซ) เพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  
(2) โรคหรือความผิดปกติของหู  

(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000 รอบต่อวินาทีหรือ
เกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง  



(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง  
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง  

(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด  
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง  
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ  
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้างแรง  
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย  
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง  
(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย  

(4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  

(* ข้อ (4) (ก) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555)* )  
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย  

(5) โรคของระบบหายใจ  
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบ

ทางเดินหายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ 
Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์  

(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด  

(ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที ่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ 
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด  

(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการ
ตรวจ การนอนหลับ (Polysomnography)  
( * ข้อ (5) (ก)-(จ) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  

(6) โรคของระบบปัสสาวะ  
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง  
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)  
(ค) ไตวายเรื้อรัง  
(ง) ไตพองเป็นถุงน้าแต่กาเนิด (Polycystic Kidney)  

(7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ  
(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้  

1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)  
2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis)  



3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)  
( * ข้อ (7) (ก) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้  
1) แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยัง

ใช้การไม่ได้  
2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว  
4) นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ 

ถึงข้ันใช้การไม่ได้  
5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้  
6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง

ขั้นใช้การไม่ได้  
7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น

ใช้การไม่ได้  
8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการ 

ถึงข้ันใช้การไม่ได้  
(ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร  
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร  
(จ) กล้ามเนื ้อเหี ่ยวลีบหรือหดสั ้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ 

ส่วนหนึ่ง ส่วนใดใช้การไม่ได้  
(8) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม  

(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร  
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร  
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร  
(ง) เบาหวาน  
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหมายของร่างกาย (BobyMass Index) ตั้งแต่ 

35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป  
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารน้าอีเล็ก

โทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย  
(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)  

( * ข้อ (8) (ช) เพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  
(9) โรคติดเชื้อ  

(ก) โรคเรื้อน  
(ข) โรคเท้าช้าง  



(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  
(10) โรคทางประสาทวิทยา  

(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ำกว่านั้น  
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร  
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทาให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร  
(ง) อัมพาต (Paralysis)ของ แขน ขา มือ หรือ เท้าชนิดถาวร  
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทาให้เกิดความผิดปกติอย่างมากใน

การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร  
(ช) กล้ามเนื้อหมดกาลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)  

(11) โรคทางจิตเวช  
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง  

1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)  
2) โรคจิตกลุ ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced delusional 

disorder )  
3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder )  
4) โ รคจ ิตท ี ่ เ ก ิ ดจากโรคทางกาย ( Other Mental disorder due to brain 

Damage and Dysfunction)  
5) โรคจิตอ่ืนๆ (Unspecified nonorganic psychosis)  

(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง  
1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder )  
2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 

brain Damage and Dysfunction to Physical disorder)  
3) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective)Disorder, Unspecified 

MoodDisorder)  
4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder )  

(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช  
1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือตำ่กว่านั้น (Mental Retardation)  
2) โรคหร ือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางส ังคมและภาษา 

(Pervasive Development)  
( * ข้อ 2 (11) แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  

(12) โรคอ่ืน ๆ  
(ก) กะเทย (Hermaphrodism)  
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)  



(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง(Chronic Hepatitis)  
(* ข้อ(12) (ค) แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  

(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)  
(จ) คนเผือก (Albion)  
(ฉ)โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Eeythematosus)  
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)  
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่  

1) จมูกโหว่  
2) เพดานโหว่หรือสูงหรือสิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด  

(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กาเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis& 
Congenital Ichthyosiform Erytkroderma)  
( * ข้อ(12) (ฌ) แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) * )  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 
 

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
( ชวลิต ยงใจยุทธ ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

(ลงชื่อ) นาย เสนาะ เทียนทอง 
( เสนาะ เทียนทอง ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
________________________________________________________________________________  
หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) คือ โดยที่การกาหนดความพิการทุพพลภาพ หรือ
โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความพิการทุพพลภาพ หรือโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกาหนด
ความพิการทุพพลภาพ หรือโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ให้ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงจาเป็นต้องออ ก
กฎกระทรวงนี้  
(กฎกระทรวงฯ นี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 33 ก ลง 11 เม.ย. 55 หน้า 30-31) 




