
หน่วยรับ 
(สําเนา) 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

กองทัพอากาศ ในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

   ด้วย  กรมสารบรรณทหารอากาศ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

  ๑.   ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
   พนักงานบริการ  กลุ่มงานบริการ  จํานวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท   
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท  

  ๒.   ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
  พนักงานบริการ 
  ๒.๑   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร 
แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่กําหนด 
  ๒.๒   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ 
  ๒.๓   นําข้อมูลเข้าและออก  จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เก่ียวข้อง  
  ๒.๔   ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้
สถานที่น้ัน ๆ 
  ๒.๕   ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒.๖   ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

  ๔.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
   ๔.๑   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังน้ี 
    ๔.๑.๑    เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
    ๔.๑.๒    มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  
    ๔.๑.๓   เ ป็นผู้ เ ลื่ อม ใส ในการปกครองระบอบประชา ธิป ไตย   อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
    ๔.๑.๔    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๔.๑.๕    ไม่ เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๔.๑.๖  ไม่ เ ป็นผู้ มี ร่ า งกาย ทุพพลภาพจนไม่ สามารถปฏิ บั ติห น้าที่ ไ ด้  
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๑.๗   ไม่เป็น ... 
    
    
 



- ๒ - 
 

 
     ๔.๑.๗    ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 
    ๔.๑.๘    ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  และไม่เป็น 
ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ๔.๑.๙    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔.๑.๑๐  ไม่ เ ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
    ๔.๑.๑๑   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ
เลือกสรร  จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง 
   ๔.๒   คุณสมบัติเฉพาะ 
    -  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
   -  เพศหญิง   

  ๕.    การรับสมัคร 
  ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กําลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ   
ต้ังแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๖๑   
  ๕.๒   เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด)  ดังน้ี 
   ๕.๒.๑  รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๕.๒.๒  ประกาศนียบัตร  และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียัง
ไม่ได้รับประกาศนียบัตร  ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่รับสมัคร 
   ๕.๒.๓   บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๔   ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๕   สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  ใบสําคัญการสมรส  
(ในกรณีที่ช่ือ – ช่ือสกุล  ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
  ๕.๓   เง่ือนไขในการรับสมัคร   
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ง 
ที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในคร้ังน้ี  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ 
เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
   

๖.   หลักเกณฑ์ … 
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  ๖.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตาม
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศน้ี  สถานที่การประเมินสมรรถนะจะประกาศให้ทราบ   
ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  และทางเว็บไซต์ www.admin.rtaf.mi.th 

  ๗.   เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒  จะต้องเป็นผู้ที่สอบ
ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๒   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๘.   กําหนดการประเมินสมรรถนะ 
  ๘.๑    การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ 
  ๘.๒  ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ 
  ๘.๓   การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ 
  ๘.๔  ประกาศราย ช่ือผู้ ที่ ผ่ านการ เลือกสรรและรายงานตัว  ใน วันอังคารที่  
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  ณ กําลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ เวลา 
๐๘๐๐ – ๑๖๐๐  (เว้นวันหยุดราชการ)  หากไม่มารายงานตัวตามกําหนดน้ี จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

   ๙.   การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร    
    กรมสารบรรณทหารอากาศ  จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามหมายเลข
ประจําตัวสอบ  โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ 
สูงกว่า  หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี  นับต้ังแต่วันประกาศบัญชีรายช่ือ 
หรือนับต้ังแต่วันประกาศรับสมคัรในตําแหน่งเดียวกันน้ีใหม่  แล้วแต่กรณี 

  ๑๐.  การจัดทําสัญญาจ้าง 
   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรร  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๗   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

                                      (ลงช่ือ)   พลอากาศตรี ธนู  ปานสุวรรณ 
 (ธนู  ปานสุวรรณ) 

                                     ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
                                             กองทัพอากาศ ในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ 

 

                                             

สําเนาถูกต้อง 

 ร.อ.สุรินทร์  พวงย้อย 
     (สุรินทร ์ พวงย้อย) 
         นกพ.สบ.ทอ. 
           ๗ ส.ค.๕๗ 



                                            การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
                                                     ………………………… 

ลักษณะงาน 
  ๑.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร  
แหล่งสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่กําหนด 

   ๒.   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ 

  ๓.   นําข้อมูลเข้าและออก  จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เก่ียวข้อง  

  ๔.   ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่น้ัน ๆ 

  ๕.   ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๖.   ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับราชการ  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

กลุ่มงาน    บรกิาร 

ตําแหน่ง    พนักงานบริการ  จํานวน ๑ อัตรา 

สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ 
-  ภาษาไทย 
-  ความรู้ทั่วไป  (การทหาร, การเมือง,  
   การสังคม, การสื่อสารและเทคโนโลยี)  
-  ภาษาอังกฤษ  

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๒๐ 

 
การสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียน 
 
การสอบข้อเขียน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ การสอบสัมภาษณ ์
 ๒๐๐  

 
 
 

 



ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป
...............................................

ใบสมัครเลขท่ี.....................................

รปูถา่ย
...............................................

๑.  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหน่ง

........................................................................................

ท่ีอย่ท่ีติดต่อได้ วัน/เดือน/ปี/เกิด อาย
(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................

รปูถา่ย

ทีอยู่ทีติดต่อได้................................................................................................. วัน/เดือน/ป/ีเกิด อายุ
........................................................................................................................ .................................................. .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................................................สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ
E-mail Address………..............................…..........……………………………………................................................. .......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานภาพสมรส สัญชาติ
........................................................................................................................ .................................................. ............................................................................................................................................................... .................................................. .......................................
ออกให้ท่ีอําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................การรับราชการทหาร ศาสนา
วันเดือนปีท่ีออกบัตร....................................หมดอายุ..................................... .................................................. .......................................
อาชีพปัจจุบัน....................................................................................................................................................................................
เหตุผลท่ี(อยากออกจากงาน).............................................................................................................................................................

  ้ ึ ฝึ๒.  ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
             ปี พ.ศ.

จาก ถึง
            ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก   สถานศึกษา

หลักสูตรเพ่ิมเติม การฝึกอบรม

๓.  ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีทําในช่วง ๓ ปีหลัง)
             ปี พ.ศ.          ชื่อและท่ีอยู่ ตําแหน่งงานและ

จาก ถึง          ของหน่วยงาน หน้าท่ีโดยย่อ
            เงินเดือน    สาเหตุท่ีออกจากงาน

จาก ถง          ของหนวยงาน หนาทโดยยอ


