
 
 

 

 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง  กรมท่าอากาศยาน 

                                               ……………………………………………………. 

 ด้วย ท่าอากาศยานตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กลุ่มงานเทคนิค  ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 และค าสั่งกรมท่าอากาศยาน            
ที่ 132/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่องมอบอ านาจในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง  จ านวน 1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

   1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
  1.1 ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 
       กลุ่ม   เทคนิคทั่วไป 
       จ านวน   1  อัตรา  
  อัตราค่าตอบแทน   13,800 บาท 

 2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือ

รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. 
ก าหนด 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้น
โทษมาแล้วเกินห้าปี  

ทั้งนี้ ส าหรับผู้สมัครซึ่งเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีจะต้องยื่นหนังสือรับรอง
ความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตามแบบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ        
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดท าสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี           
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
   4. กำรรับสมัคร 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

4.1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่  ท่าอากาศยานตรัง             
หรือดาวโหลดแบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร ฯ 
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4.2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่       
ท่าอากาศยานตรัง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลา
ราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.)  โดยผู้สมัครสอบ
ต้องเสียค่าธรรมเนียม  ในการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

4.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร ประกอบด้วย 
1.)  ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  x 1.5 นิ้ว  

ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ ( วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2565 ) จ านวน 3 รูป 
 3.) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน  
13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และส าเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 

 4.) ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ  วันที่  14 มกรำคม  พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น    
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น  ๆ          
เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้       
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิด      
รับสมัครสอบมายื่นแทน 

 5.) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
6.) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ

ทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) , ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 7.) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจอำวุธและวัตถุอันตรำยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตำมที่
กรมท่ำอำกำศยำนก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้เท่ำนั้น และเป็นใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ
หรือโรงพยำบำลของเอกชนซึ่งแสดงว่ำมีร่ำงกำยสมบูรณ์เหมำะสมกับหน้ำที่ ซึ่งมีรำยละเอียดกำรตรวจ
เพิ่มเติมในเรื่องกำรได้ยินและกำรมองเห็น  และให้ผู้สมัครฯ ยื่นหลักฐำนใบรับรองแพทย์ ได้นับตั้งแต่วันที่
ยื่นใบสมัคร จนกระทั่งถึงวันที่สอบสัมภำษณ์ (ณ เวลำสัมภำษณ์ หำกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์) 

/8.)  หนังสือรับรอง... 
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8.) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี) 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ

เลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 
 

อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น    
ไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ           
กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

4.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารในการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  
จะด าเนินการออกบัตรประจ าตัวสอบให้แก่ผู้สมัคร  เพ่ือน ามาแสดงตนในวันประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ 

 5. เงื่อนไขในกำรสมัคร 
5.1  ผู้สมัครสอบสามารถสอบได้เพียง  1  ต าแหน่ง  เท่านั้น  
5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

ตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภานในวันปิดรับ
สมัครสอบ และคุณวุฒิการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมตัิให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ       

ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส ากรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ           
ในการสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  และถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น  และกรมท่าอากาศยานจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณี ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีใ่นกำรเข้ำรับกำรประเมิน  
  ท่าอากาศยานตรังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2565           
ณ ท่าอากาศยานตรัง  และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.airports.go.th   
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 7. หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

 ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวสอบที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายชัดเจน ซึ่ง
ท่าอากาศยานตรังเป็นผู้ออกให้  พร้อมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอย่างอ่ืนซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยจะต้องมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่) เป็นต้น ไปแสดงในวันสอบ ทั้งนี้ บัตรทุกชนิดที่น ำมำแสดงจะต้องมีเลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ชัดเจน ปรำกฏเป็นฉบับจริง และต้องยังไม่หมดอำยุ  

 ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าห้องสอบ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 8.1 กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (100 คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนปฏิบัติ  
 8.2 กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (100 คะแนน) 
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะท าการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี้ ส ำหรับรำยละเอียดกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ          
ครั้งที่ 1 จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ            
ครั้งที่ 2 จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 2  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 และจะต้องมีผลคะแนนใน    
การประเมินฯ ครั้งที่ 1  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

 

 9.3 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง โดยจะเรียงล าดับที่
จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 

/10. กำรประกำศ... 





รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
แนบท้ำยประกำศท่ำอำกำศยำนตรัง  ลงวันที่  23 ธันวำคม  พ.ศ. 2564 

---------------------------------------- 
 

ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจอำวุธและวัตถุอันตรำย 

1. กลุ่มงำน   เทคนิคทั่วไป 
2. อัตรำค่ำตอบแทน  13,800 บาท 
3. อัตรำว่ำง   1 อัตรา 
4. สถำนที่ปฏิบัติงำน  ท่าอากาศยานตรัง   จ านวน  1  อัตรา 

5. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547     
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามระเบียบ        
ที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตามเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานก าหนด 
7. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง     7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ     

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่    
ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี     
ทั้งนี้  จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

7.2 คุณสมบัติและทักษะเพ่ิมเติมที่กรมท่าอากาศยานก าหนดส าหรับ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 
(๑) อายุต้องไม่ต่ ากว่า ๑๘ - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) สุขภาพ 

- ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม 
กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย 
และการรักษาความปลอดภัย 

- ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม
กับหน้าที่ โดย 

- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง 
น้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน 
ที่ความถ่ีต่ ากว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช 
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- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ 
ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/
๒๐ ส าหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ ง  
เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี 
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจอำวุธและ
วัตถุอันตรำยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตำมที่กรมท่ำอำกำศยำน
ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้เท่ำนั้น  

8. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้  
 (8.1) ด าเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร 

สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน 
 (8.2) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพ

ใช้การได้ดีเสมอ 
 (8.3) ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร 

และประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจให้มาด าเนินการ 
 (8.4) ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย 

และชาวต่างชาติ 
 (8.5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ต้องมีควำมพร้อมที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้ 

9. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
1. กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

โดยใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในหัวข้อ   
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เช่น 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้อง 

 - พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
การรกัษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์

ปัจจุบัน 
 
 

กฎกระทรวง ... 
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 - กฎกระทรวง ก าหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยอากาศยานหรื อบุ คคล ในอากาศยาน  
พ.ศ. ๒๔๕๐ 

- ข้อบังคับชองคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้น  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ 

- ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าขึ้นอากาศยาน หรือน าเข้า
ไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 

- ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน 
 เป็นต้น 
 

       ทั้งนี้   คณะกรรมการด าเนินการสรรหาสามารถก าหนดความรู้ 
ที่ใช้ในการทดสอบได้ตามความเหมาะสม 

 

2. กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับต าแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์  
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน การพูด อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคต ิมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ 

 

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

 
 
 
 
 
 



          ใบสมัครเลขที่………………...... 

 

                                          ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป 
------------------------------------    

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล สมัครต าแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………..………….……………………. …………………………………………………………………..…………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………….……………………….……………… วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ 
…………………………………………………………………………………………. ……………………………..….. ............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………….……………………………. สถานที่เกิด เชื้อชาต ิ
E-mail Address……………………………..…………………………………. …………………………….…… ……………………………………… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………..…………….. สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………… ……………………….………… ………………………..……………. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร…….……………………………………….……………... การรับราชการทหาร ศาสนา 
หมดอายุ…………..…………………………………………………………………. ……………………….………… ………………………..……………. 

อาชีพปัจจบุัน…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………… 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………………..……………..……………… 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    
    

     หลักสูตรเพิ่มเติม     การฝึกอบรม 
  
  
  
  

 
รูปถ่าย 
ขนาด 
1 นิ้ว 

หรือ 1.5 นิว้ 
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3. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3  ปียอ้นหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู ่

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
     
     
     

     โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผา่นมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

     โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณน์ั้น ๆ เปน็ประโยชนต์่องานที่สมัคร 
     ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 
 
 
 

3. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
 
 
 

4. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของทา่น เชน่ ผู้บงัคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่างระบุ 
ชื่อบุคคลที่เปน็ญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจบุัน ที่ท างานปัจจบุันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    

5. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ

หรือไม่ ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

       ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้สมัคร 
              (…………………………………………………..) 
      ยื่นใบสมัครวันที่…………….เดือน………………….พ.ศ………………. 
 



 




