
                                                         (ส ำเนำ) 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรกองบิน ๔๖   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

 

  ด้วย กองบิน ๔๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงำนรำชกำร  
กลุ่มงำนเทคนิค ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๒๘๐.- บำท  
และค่ำครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๐๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน 
   -   ช่ำงซ่อมยำนพำหนะและเครื่องทุ่นแรง แผนกช่ำงโยธำ กองบิน ๔๖ กลุ่มงำนเทคนิค 
จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ๒.  ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี    
  ๓.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้.- 
  ๓.๑  เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
  ๓.๒  เพศชำย มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี (กรณีเป็นชำยที่มีอำยุเกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่ำน
กำรตรวจเลือกทหำรมำแล้ว หรือส ำเร็จ รด.ปีที ่๓) 
  ๓.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
  ๓.๔  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
  ๓.๖  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๓.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  ๓.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้ เคย 
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรทหำร 
  ๓.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด 
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
           ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้เคย ... 



-  ๒  - 
 
  ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๓.๔ และ ๓.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้อง
ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 

 ๔.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
  ๔.๑  ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
  ๔.๒  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดลองยำนพำหนะ และเครื่องทุ่น
แรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
  ๔.๓  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ เกี่ยวกับซ่อมยำนพำหนะและเครื่ องทุ่นแรงภำยใต้กำรควบคุม 
ของผู้บังคับบัญชำ 
  ๔.๔  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๕  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๔.๖  หำกเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่สมัครจะได้รับกำรพิจำรณำ 
เป็นพิเศษ    

 ๕.  กำรรับสมัคร  สมัครด้วยตนเองที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๔๖ ตั้งแต่วันที่  
๒๐ – ๒๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วัน เวลำรำชกำร ๐๘๓๐ - ๑๕๓๐) โทร.๐ ๕๕๓๐ ๑๒๐๐ ต่อ ๕๕๒๑๐-๒ 

 ๖.  ก ำหนดกำรสอบ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรกองบิน ๔๖ 
จะแจ้ง ให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีมีสิทธิ เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ หรือทำงเว็บไซต์ 
www.wing46.rtaf.mi.th  

 ๗.  เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
  ๗.๑  รูปถ่ำยปัจจุบันสีหรือขำวด ำ ครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว  
จ ำนวน ๓ รูป 
  ๗.๒  ประกำศนียบัตร และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร  (กรณีไม่ได้รับ
ประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองผลกำรเรียนของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ตรงกับต ำแหน่งที่รับสมัคร 
  ๗.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
  ๗.๔  ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครและของบิดำมำรดำ หำกบิดำมำรดำถึงแก่กรรม ต้องน ำ 
ใบมรณบัตรของผู้ตำยจำกส ำนักทะเบียนท้องถิ่นมำแสดงด้วย กรณีบิดำมำรดำมิได้จดทะเบียนสมรสหรือ 
จดทะเบียนสมรสแต่มำรดำมิได้เปลี่ยนมำใช้นำมสกุลของบิดำ ผู้สมัครจะต้องน ำทะเบียนกำรรับรองบุตร 
หรือหลักฐำนแสดงว่ำเป็นมำรดำที่แท้จริงของตนมำแสดงด้วย 
                       ๗.๕  หลักฐำนทำงทหำร ... 

http://www.wing46.rtaf.mi.th/


-  ๓  - 
 
  ๗.๕  หลักฐำนทำงทหำรมำแสดงด้วย (หนังสือส ำคัญ สด.๙ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓) 
  ๗.๖  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ  
(ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน) 

 ๘.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
      กองบิน ๔๖ จะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนน ในกรณีที่คะแนน
เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิก  
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อ หรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่ง
เดียวกันใหม ่แล้วแตก่รณ ี

ประกำศ    ณ    วันที่       ๒๑      กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
          
 
                     (ลงชื่อ)             นำวำอำกำศเอก ฐำกูร  นำครทรรพ 
                (ฐำกูร  นำครทรรพ) 
                ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรกองบิน ๔๖   
 
 
ส ำเนำถูกต้อง  
(ลงชื่อ)   นำวำอำกำศโท ทวี  พรมรุกขชำติ 
                             (ทวี  พรมรุกขชำติ) 
           หวัหน้ำแผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๔๖ 
              ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

          
 



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 
 
 

ต ำแหน่ง  -  ช่ำงซ่อมยำนพำหนะและเครื่องทุ่นแรง แผนกช่ำงโยธำ กองบิน ๔๖ กลุ่มงำนเทคนิค  
                จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.   ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดลองยำนพำหนะ และเครื่องทุ่นแรง 
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ๒.   ปฏิบัติ งำน อ่ืนที่ เกี่ ยวกับซ่อมยำนพำหนะและเครื่ องทุ่ นแรงภำยใต้กำรควบคุม 
ของผู้บังคับบัญชำ 
 ๓.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    เทคนิค 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้ 
  -  ควำมรู้ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
  -  ควำมรู้ทั่วไป 
  -  ควำมรู้เฉพำะด้ำนสำยอำชีพ     

 

๑๐๐ 
 

 

กำรสอบข้อเขียน 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 
    -  บุคลิกลักษณะ 
    -  กำรใช้ควำมรู้ 
    -  ท่วงทีวำจำ 
    -  ปฏิภำณไหวพริบ 
    -  ควำมรู้ทั่วไป 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 
กำรสอบสัมภำษณ์ 

                        รวม ๒๐๐  
 


