(สำเนำ)

ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร
กรมช่ำงอำกำศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
______________
ด้วย กรมช่ำงอำกำศ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรและจ้ำงเป็นพนั กงำน
รำชกำรทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๖ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ รำยละเอียดตำมผนวก ก
๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง รำยละเอียดตำมผนวก ข
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันทีม่ ีคำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๗

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย
๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็ นข้ำรำชกำรหรือลู กจ้ำงของส่ ว นรำชกำร พนักงำนหรือลู กจ้ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรื อจิ ตฟั่น เฟือ นไม่ส มประกอบ หรื อเป็ นโรคตำมที่ กำหนดไว้ ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
๔.๒ ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรร
จะต้องลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำวก่อนทำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบหนังสือรับรอง
๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง รำยละเอียดตำมผนวก ค
๕. กำรรับสมัคร ...

-๒๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล
กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ถึงวันอังคำรที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๔
(เวลำรำชกำร ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดรำชกำร)
๕.๑.๒ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๕ ๖๑๖๐ และสำมำรถดูรำยละเอียดกำรรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.dae.rtaf.mi.th
๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ำยปัจจุบันสีหรือขำวดำ ครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ สำเนำประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร (กรณี
ยังไม่ได้รับประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ต ำแหน่ ง ที่ รั บ สมั ค ร) หรื อ ใบรั บ รองกำรผ่ ำ นงำน (ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และทั ก ษะในงำน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี)
๕.๒.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร
๕.๒.๕ ส ำเนำสมุ ด ประจ ำตั ว ทหำรกองหนุ น (สด.๘) หรื อ หลั ก ฐำนทะเบี ย น
กองประจำกำร (สด.๓) หรือใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓)
๕.๒.๖ สำเนำหลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญกำรสมรสหรือใบ
หย่ำ (ในกรณีที่ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น)
หมำยเหตุ หำกหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร
๕.๓. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่ สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด
กำรประเมินสมรรถนะ รำยละเอียดตำมผนวก ง
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๗.๑ ผู้ ที่จ ะถือว่ำเป็ นผู้ มีสิ ทธิเข้ำรับ กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ และ
สอบสัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในกำรประเมิ น
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๘. กำรประกำศรำยชื่อ...

-๓๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่
ในกำรประเมินสมรรถนะ
กรมช่ำงอำกำศ จะประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน
เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ภำยในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๔
ณ กองกำลังพล กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ และทำงเว็บไซต์ www.dae.rtaf.mi.th โดยกำหนดกำรประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) และสถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน
สมรรถนะ ฯ
๙. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๙.๑ ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำร
ประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑ ไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ ๖๐ ณ กองก ำลั ง พล กองบั ง คั บ กำร กรมช่ ำ งอำกำศ และ
ทำงเว็บไซต์ www.dae.rtaf.mi.th กำหนดกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) กำรสอบสัมภำษณ์ และ
สถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบในประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๙.๒ กรมช่ำงอำกำศจะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเรียงตำมลำดับคะแนน
โดยสำรองผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่ำ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว
ให้เป็นอันยกเลิกหรื อสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อหรือนับแต่วันประกำศ
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร
ประกำศ

ณ วันที่

๑๗

มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พลอำกำศโท กิจสม พันธุ์โกศล
(กิจสม พันธุ์โกศล)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
กรมช่ำงอำกำศ
รำยกำรแจกจ่ำย นขต.ทอ.และ นขต.ชอ.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.ศิริชัย รุ่งสำง
(ศิริชัย รุ่งสำง)
หก.กกพ.บก.ชอ.
๑๗ มิ.ย.๖๔

จ.ท.หญิง สุจิตรำภำ ฯ
/พิมพ์ทำน
น.ท.ชินกร ฯ /ตรวจ

ผนวก ก
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ
ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุ่มงำน

คุณวุฒิ

เพศ

ค่ำตอบแทน เงินช่วยกำรครองชีพ รวม (บำท)
(บำท)
(บำท)

๑

พนักงำนธุรกำร

บริกำร

ม.ต้น - ม.ปลำย

ช/ญ

๑๐,๔๓๐

๒,๐๐๐

๒

ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์

ช/ญ

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

๓

ช่ำงไม้

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี
เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี

ช/ญ

๑๑,๒๘๐

๒,๐๐๐

หน่วยปฏิบัติงำน

จำนวน

๑๒,๔๓๐ - แผนกธุรกำร บก.ชอ. (๑ อัตรำ)
- ฝ่ำยธุรกำร กวก.ชอ. (๑ อัตรำ)
- ฝ่ำยธุรกำร กซย.ชอ. (๑ อัตรำ)
- ฝ่ำยธุรกำร กซอ.๒ ชอ. (๑ อัตรำ)
๑๓,๒๘๐ - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กซภ.ชอ.

๔

๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยแผนและกำหนดงำน
แผนกจัดดำเนินงำน กรง.ชอ.

๑

๑

ผนวก ข
ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร
๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรสำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำรและเอกสำร
ของทำงรำชกำร
๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร
๓. ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรส่งกำลังบำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร และงำนธุรกำรทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอำคำรสถำนที่
๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ตำแหน่ง ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์
๑. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่ำง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์
และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับกำรซ่อมเครื่องยนต์ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๔. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ตำแหน่ง ช่ำงไม้
๑. สร้ำง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ำยเกี่ยวกับงำนช่ำงไม้
๒. ออกแบบ วำงแผนงำน และประมำณกำรเกี่ยวกับงำนช่ำงไม้
๓. ตรวจและทดสอบงำนช่ำงไม้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับงำนช่ำงไม้ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๖. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

ผนวก ค
รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ลำดับ
ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร
๑ พนักงำนธุรกำร

กลุ่มงำน
บริกำร

เพศ
ชำย/
หญิง

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
- สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือเทียบเท่ำ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงยนต์ ช่ำงยำนยนต์ หรือ
สำขำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็น
งำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ
ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ
ในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี

๒

ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์

เทคนิค

ชำย/
หญิง

๓

ช่ำงไม้

เทคนิค

ชำย/
หญิง

ผนวก ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
๑. ควำมรู้
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรทหำร สังคม
เศรษฐกิจ กำรเมือง
รวม
๒. ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะตำแหน่ง

คะแนนเต็ม
๕๐
๒๕
๒๕
๑๐๐

สอบปฏิบัติ ตำมตำแหน่ง

๑๐๐

รวม

๑๐๐

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- ท่วงทีวำจำ
- กำรใช้ควำมรู้
- ปฏิภำณไหวพริบ
- ควำมรู้ทั่วไป

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
รวม

๑๐๐

วิธีกำรประเมินสมรรถนะ

- กำรสอบข้อเขียน

(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)
- กำรสอบปฏิบัติ
(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)

- กำรสอบสัมภำษณ์

(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)

