
แนบ ๓ 
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง 
บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๒๑ 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง 
     บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๖๑ 

 
 ด้วยคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ  มีค าสั่งให้
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็น
นายทหารประทวน กองบิน ๒๑ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงิน
รายรับของ กองบิน ๒๑ จ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน
ทหารกองประจ าการ ผ่านระบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด จ านวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ก าลังพล กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จ านวน ๑ อัตรา   

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
  ๒.๑  เพศชายหรือหญิง 
  ๒.๒  เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ ใช้ เงินรายรับของ กองบิน ๒๑ จ้าง 
และปฏิบัติหน้าที่ใน กองบิน ๒๑  
  ๒.๓  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาสมัครได้) 
  ๒.๔ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๑ 
ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) 
   ๒.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับสมัคร  
การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๖ มีเวลาปฏิบัติงานภายใน กองบิน ๒๑ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึง มกราคม ๒๕๖๑) 
   ๒.๗ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ลงความเห็นว่ามีสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความประพฤติเหมาะสม ในการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน 
   ๒.๘ ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผัน 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจ าการในปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๒.๙ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร   
ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ก 
 

๒.๑๐  มีส่วนสูง... 
 

(ส าเนา) 
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   ๒.๑๐  มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร   
  ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
  ๒.๑๒  ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดส ี
  ๒.๑๓  ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักที่ขัดกับข้อก าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ก - ๖ 
    ๒.๑๔  คุณสมบัติตามข้อ ๒.๙ - ๒.๑๓ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ
ตรวจร่างกายทางแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นข้อยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีการตรวจซ้ าอีก 
ไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น 
   ๒.๑๕  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      ๒.๑๖  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 

 ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันจันทรท์ี ่๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๑๐
  ๓.๒ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ณ แผนกก าลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ 
และส่งใบสมัครผ่านสายงานการบังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ลงความเห็นว่า  
มีสมรรถนะ ศักยภาพ และความประพฤติเหมาะสมในการสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน)  
และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน จ านวน ๒ ชุด ถึง แผนกก าลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ ภายใน 
วันจันทร์ที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว แต่งกายชุดเครื่องแบบแขนยาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นกันแดด และถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จ านวน ๒ รูป 
     ๓.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
     ๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว 
     ๓.๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
     ๓.๒.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา และของมารดา (แสดงวันเดือน 
ปีเกิดและสัญชาติชัดเจน) กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้ส าเนาใบมรณบัตร
หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้แทน เพ่ือแสดงสัญชาติบิดาหรือมารดา 
     ๓.๒.๖  หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ เช่น สด.๓, สด.๘, สด.๙, สด.๔๓ 
หรือหนังสือรับรองอ่ืน ๆ (กรณผีู้สมัครเป็นเพศชาย) 
     ๓.๒.๗  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
   ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแนบ เอกสาร 
หลักฐาน ที่ทางราชการออกให้จริงเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเท็จจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๔.๒  ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะตรวจพบ 
ในขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่ง
หลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหาก  
มีค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้ 

๔.๓  ผู้สมัคร... 
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   ๔.๓  ผู้สมัครสอบรับทราบ และยินยอมให้คณะกรรมการตรวจร่างกายทางแพทย์ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๒.๑๔ รวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV โดยผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย
ต้องช าระค่าตรวจเป็นเงิน จ านวน ๙๐๐ บาท 

 ๕.  วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
  ๕.๑  การสอบภาควิชาการ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  ๕.๒  การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เป็นการทดสอบความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 
  ๕.๓  การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการพิจารณา บุคลิกลักษณะ  
การใช้ความรู้ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้ทั่วไป 
  ๕.๔  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ตามตารางที่ก าหนดในข้อ ๖.๑.๓  

 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑ เกณฑ์การสอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
    ๖.๑.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการ และสอบภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนน
การสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิธี 
    ๖.๑.๒ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ในทุกด้านแล้ว ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๑.๓ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะต้องมีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด (ตามตาราง) 
 

เพศ อายุ/ปี 
การลุกนั่ง 

ภายในเวลา ๑ นาที 
ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 

การดันพ้ืน 
ภายในเวลา ๑ นาท ี

ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 

การวิ่ง 
ระยะทาง ๒.๔ กม. 

ต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ ๓๒ ครั้ง ๓๐ ครั้ง ๑๔ นาที ๐๐ วินาที 

๓๐ ๒๙ ครั้ง ๒๕ ครั้ง ๑๕ นาที ๓๑ วินาที 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ๒๕ ครั้ง ๑๗ ครั้ง ๑๙ นาที ๒๒ วินาที 

๓๐ ๑๗ ครั้ง ๑๗ ครั้ง ๒๐ นาที ๕๙ วินาที 

 
 

๖.๒  คณะกรรมการ...  
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  ๖.๒ คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 
จะประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตัวจริง ๑ คน และตัวส ารองไม่เกิน ๒ คน โดยใช้
ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์รวมกัน มาจัดล าดับจาก
มากไปหาน้อย ในกรณีที่ผลรวมคะแนนการสอบทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าวเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสอบ 
ภาควิชาการรวมกับการสอบภาคปฏิบัติเป็นล าดับแรก และการสอบสัมภาษณ์เป็นล าดับต่อไป และหากยังมี
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีเวลาปฏิบัติงานในกองทัพอากาศมากกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน 

 ๗. การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการปฏิบัติต่าง ๆ  
  ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในผนวก ข ทุกขั้นตอน หากไม่ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไม่ว่าขั้นตอนใด ถือว่าผู้สมัครมีความประสงค์สละสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 ๘. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
   ๘.๑ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุและ 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 
   ๘.๒ ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม โดยขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ผลการ
ทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท างาน และคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร  
จะได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น 
   ๘.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับสิทธิ์ตามที่ทางราชการก าหนด 

          ๙. ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกในล าดับส ารอง กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้ที่
อาจจะได้รับการพิจารณาเรียกเข้าบรรจุในต าแหน่งตามคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพอากาศ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล หลังจากบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือก  
เรียบร้อยแล้ว 

  ๑๐.   กรณีที่หน่วยใดไม่มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือไม่มีผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ กองทัพอากาศจะเรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในล าดับส ารองของ
หน่วยอื่นที่มีความสมัครใจมาปฏิบัติงานในหน่วยนั้น มาด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการแทน 

 อนึ่ง การด าเนินการสอบคัดเลือก ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการของกองทัพอากาศ ขอแจ้ง
ให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้าง
ไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่กรมก าลังพลทหารอากาศ 
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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