(สาเนา)
แนบ ๓

ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง
บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๒๑
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง
บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๖๑
ด้ว ยคณะกรรมการอานวยการคั ดเลื อกบุ คคลเข้ารับ ราชการในกองทั พ อากาศ มี คาสั่ งให้
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็น
นายทหารประทวน กองบิน ๒๑ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงิน
รายรับของ กองบิน ๒๑ จ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน
ทหารกองประจาการ ผ่านระบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กาลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ เพศชายหรือหญิง
๒.๒ เป็ น พนั กงานราชการ หรื อลู กจ้ างชั่ วคราวที่ ใช้ เงิ น รายรั บของ กองบิ น ๒๑ จ้ าง
และปฏิบัติหน้าที่ใน กองบิน ๒๑
๒.๓ สาเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลั กสูตรไม่น้ อยกว่า ๒.๐๐ หรือประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ได้เกรดเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสู ตร
ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครได้)
๒.๔ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๑
ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓)
๒.๕ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ตามระเบี ย บกองทั พ อากาศ ว่ า ด้ ว ยการรั บ สมั ค ร
การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๖ มีเวลาปฏิบัติงานภายใน กองบิน ๒๑ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึง มกราคม ๒๕๖๑)
๒.๗ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ลงความเห็นว่ามีสมรรถนะ ศักยภาพ
และความประพฤติเหมาะสม ในการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน
๒.๘ ไม่เป็ น ผู้ เข้ารั บ การตรวจเลื อกเข้าเป็ นทหารกองประจาการ หรือผู้ ที่ขอผ่ อนผั น
เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจาการในปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๙ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ก
๒.๑๐ มีส่วนสูง...

-๒๒.๑๐ มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักที่ขัดกับข้อกาหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ก - ๖
๒.๑๔ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๙ - ๒.๑๓ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ
ตรวจร่างกายทางแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นข้อยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีการตรวจซ้าอีก
ไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๑๖ ไม่เป็ น ผู้มีห นี้ สินล้ นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้ มละลายตามคาพิพากษาของศาล
ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๑๐
๓.๒ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ณ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑
และส่ งใบสมั ค รผ่ านสายงานการบั งคั บ บั ญ ชา (ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ หั ว หน้ าแผนกขึ้ น ไป ลงความเห็ น ว่ า
มีสมรรถนะ ศักยภาพ และความประพฤติเหมาะสมในการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน)
และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลั กฐาน จานวน ๒ ชุด ถึง แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ ภายใน
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๓.๒.๑ รูป ถ่ายสีครึ่งตัว แต่งกายชุดเครื่องแบบแขนยาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นกันแดด และถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จานวน ๒ รูป
๓.๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว
๓.๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๓.๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา และของมารดา (แสดงวันเดือน
ปีเกิดและสัญชาติชัดเจน) กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้สาเนาใบมรณบัตร
หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้แทน เพื่อแสดงสัญชาติบิดาหรือมารดา
๓.๒.๖ หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ เช่น สด.๓, สด.๘, สด.๙, สด.๔๓
หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
๓.๒.๗ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
๔. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและแนบเอกสาร
หลักฐาน ที่ทางราชการออกให้จริงเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเท็จจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๔.๒ ผู้ ส มั ค รสอบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค ร ไม่ ว่ า จะตรวจพบ
ในขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่ ง
หลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหาก
มีคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้
๔.๓ ผู้สมัคร...

-๓๔.๓ ผู้ ส มั ค รสอบรั บ ทราบ และยิ น ยอมให้ ค ณะกรรมการตรวจร่ า งกายทางแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๒.๑๔ รวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV โดยผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย
ต้องชาระค่าตรวจเป็นเงิน จานวน ๙๐๐ บาท
๕. วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๕.๑ การสอบภาควิชาการ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๕.๒ การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เป็นการทดสอบความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการพิจารณา บุคลิกลักษณะ
การใช้ความรู้ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้ทั่วไป
๕.๔ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้ห ลักเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามตารางที่กาหนดในข้อ ๖.๑.๓
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ เกณฑ์ ก ารสอบภาควิช าการ สอบภาคปฏิ บั ติ สอบสั ม ภาษณ์ และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
๖.๑.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการ และสอบภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนน
การสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิธี
๖.๑.๒ ผู้ ผ่ านการสอบสั ม ภาษณ์ จะต้ องเป็ น ผู้ ที่ ส อบได้ค ะแนนสอบสั ม ภาษณ์
ในแต่ล ะด้านไม่ต่ ากว่าร้อ ยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนการสอบสั ม ภาษณ์ ในทุ กด้านแล้ ว ต้ องได้ค ะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๑.๓ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะต้องมีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่กาหนด (ตามตาราง)

เพศ

ชาย
หญิง

อายุ/ปี

การลุกนั่ง
ภายในเวลา ๑ นาที
ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า

การดันพื้น
ภายในเวลา ๑ นาที
ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า

การวิ่ง
ระยะทาง ๒.๔ กม.
ต้องใช้เวลาไม่มากกว่า

๑๘ - ๒๙

๓๒ ครั้ง

๓๐ ครั้ง

๑๔ นาที ๐๐ วินาที

๓๐

๒๙ ครั้ง

๒๕ ครั้ง

๑๕ นาที ๓๑ วินาที

๑๘ - ๒๙

๒๕ ครั้ง

๑๗ ครั้ง

๑๙ นาที ๒๒ วินาที

๓๐

๑๗ ครั้ง

๑๗ ครั้ง

๒๐ นาที ๕๙ วินาที

๖.๒ คณะกรรมการ...

-๔๖.๒ คณะกรรมการอ านวยการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในกองทั พ อากาศ
จะประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตัวจริง ๑ คน และตัวสารองไม่เกิน ๒ คน โดยใช้
ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์รวมกัน มาจัดลาดับจาก
มากไปหาน้ อย ในกรณี ที่ ผ ลรวมคะแนนการสอบทั้ ง ๓ ส่ ว นดั งกล่ าวเท่ากัน ให้ พิ จารณาจากคะแนนสอบ
ภาควิชาการรวมกับการสอบภาคปฏิบัติเป็นลาดับแรก และการสอบสัมภาษณ์เป็นลาดับต่อไป และหากยังมี
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีเวลาปฏิบัติงานในกองทัพอากาศมากกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน
๗. การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการปฏิบัติต่าง ๆ
ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดในผนวก ข ทุกขั้นตอน หากไม่ดาเนินการ
ตามที่กาหนดไม่ว่าขั้นตอนใด ถือว่าผู้สมัครมีความประสงค์สละสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๘.๑ จะได้รั บ การแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน ตามคุณ วุฒิ ที่บ รรจุและ
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
๘.๒ ปั จจั ย ให้ ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ ม โดยขึ้น อยู่กับตาแหน่งที่ ได้รับการบรรจุ ผลการ
ทดสอบวัดระดับ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ ทางาน และคุณวุฒิ ที่สู งกว่าคุณวุฒิ ที่เปิด รับสมัคร
จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น
๘.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการกาหนด
๙. ผู้ส อบผ่ านการสอบคัดเลือกในล าดับส ารอง กองทัพอากาศจะขึ้นบั ญ ชีรายชื่อเป็นผู้ ที่
อาจจะได้รับการพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในตาแหน่งตามคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพอากาศ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล หลังจากบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว
๑๐. กรณี ที่ ห น่ ว ยใดไม่ มี ผู้ ส อบผ่ านตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด หรื อ ไม่ มี ผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนมาสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ กองทัพอากาศจะเรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในลาดับสารองของ
หน่วยอื่นที่มีความสมัครใจมาปฏิบัติงานในหน่วยนั้น มาดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทน
อนึ่ง การดาเนินการสอบคัดเลือก ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการของกองทัพอากาศ ขอแจ้ง
ให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง
ไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่กรมกาลังพลทหารอากาศ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๓ หรือ กองบังคับการ กองบิน ๒๑ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๐๑๐
ประกาศ ณ วันที่

๗

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส
(ฐานันดร์ ทิพเวส)
ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ประธานคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับ
ของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๒๑
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