
(ส าเนา) 

                                                                          
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ  

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
                                                         
 ด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ เลือกสรรและจ้างเป็น
พนักงานราชการ จ านวน  ๒  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้         
 ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  กลุ่มงานเทคนิค ค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๑๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 
จ านวน ๒ อัตรา บรรจุในต าแหน่งต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ช่างสี แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒  ช่างสี ฝ่ายช่างโยธา กองบริการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่งของต าแหน่งช่างสี 
  ๒.๑ ด าเนินการการพ่นทราย, ขัดล้าง,ทา, พ่นสี  
  ๒.๒ เคลือบผิวและชักเงา เครื่องใช้ประจ าส านักงาน 
  ๒.๓ ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย 
 ๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร ต าแหนง่ช่างสี ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง 
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน  ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้
ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 
 ๔. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า ม 
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  ๔.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
  ๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
  ๔.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๔.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
  ๔.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๔.๗ ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ            
  ๔.๘ ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศี ลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคย
กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 
๔.๙  ไม่เป็น  ... 
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  ๔.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๔.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๔.๑๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศ
การ สรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น  
 ๕. คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม เป็นเพศชายและพ้นภาระการเกณฑท์หารแล้ว  
 ๖. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด) ดังนี้ 
  ๖.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวด า ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว  
จ านวน  ๓  รูป 
  ๖.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)   
  ๖.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา  หากบิดามารดาถึงแก่กรรมต้อง
น าใบมรณบัตรของผู้ตายจาก ส านักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย  กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสหรือ
จดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา  ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนการรับรองบุตรหรือ
หลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย 
  ๖.๔ ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส (ในกรณีที่
ชื่อ -นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
  ๖.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์หรือทักษะงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) 
 ๗. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ๘. การสมัคร สมัครด้วยตนเองท่ี  แผนกก าลังพล  กองบังคับการ  กรมพลาธิการทหารอากาศ   
ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๓ (เวลาราชการ  ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ) โทร ๐ - ๒๕๓๔ - ๓๑๓๓ , โทรสาร  
๐ - ๒๕๓๔ – ๔๓๕๑ 
 ๙. เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มคุีณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษ าไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ผู้สมัครจะต้องรับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธี การ
ประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑๑.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๑๑.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๑๒.  การประกาศ  .... 
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 ๑๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ  
  กรมพลาธิการทหารอากาศจะประกาศบัญชีราย ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่แผนกก าลังพล กองบังคับการ  
กรมพลาธิการทหารอากาศ  และท่ีเว็บไซต์ www. quarter.rtaf.mi.th 
 ๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมพลาธิการทหารอากาศ  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  โดยบัญชี
ดังกล่าว ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ป ระกาศบัญชีรายชื่อหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 ๑๔. การจัดท าสัญญาจ้าง   ให้เป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการเลือกสรร 
 

                               ประกาศ    ณ    วันที่        ๘           มีนาคม    พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
                            (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก พลินทร์  ทิมบรรเจิด 
                                                       (พลินทร์  ทิมบรรเจิด) 
     รองประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ 
ท าการแทนประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดและประเมินสมรรถนะ 
 
 ลักษณะงาน 

๑. ช่วยเหลือในการพ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสีตู้เหล็กและอ่ืน ๆ  
๒. ช่วยเหลือในการทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและชักเงา เครื่องใช้ประจ าส านักงาน  
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวกับงานช่างสีภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา 
๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 กลุ่มงาน            เทคนิค 
 ต าแหน่ง   ช่างสี        จ านวน ๒ อัตรา 
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรรถนะ 
ความรู้ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสี 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับช่างสี 

 
๑๐๐ 

 
การทดสอบตัวอย่างงาน 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 
การท างานเป็นทีม 
มนุษย์สัมพันธ์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 
การสอบสัมภาษณ์ 
การสอบสัมภาษณ์ 
การสอบสัมภาษณ์ 

 ๓๕๐  
 
 

 


