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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงินรำยรับของหน่วยจ้ำง 
บรรจุเป็นนำยทหำรประทวน กองบิน ๗ 

เรื่อง  กำรรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงินรำยรับของหน่วยจ้ำง 
     บรรจุเป็นนำยทหำรประทวน ประจ ำปีงบประมำณ ๖๑ 

 
 ด้วยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกองทัพอำกำศ  มีค ำสั่งให้
คณะอนุกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงินรำยรับของหน่วยจ้ำง บรรจุเป็น
นำยทหำรประทวน กองบิน ๗ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงิน
รำยรับของกองบิน ๗ จ้ำง บรรจุเป็นนำยทหำรประทวน เพ่ือปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเบิกจ่ำยตรงเงินเดือน
ทหำรกองประจ ำกำร ผ่ำนระบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด จ ำนวน ๑ อัตรำ รำยละเอียดดังนี้ 

 ๑.  ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ก ำลังพล กองพันทหำรอำกำศโยธิน กองบิน ๗ จ ำนวน ๑ อัตรำ   

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
   ๒.๑  เพศชำยหรือหญิง 
   ๒.๒  เป็นพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงินรำยรับของกองบิน ๗ จ้ำง 
และปฏิบัติหน้ำที่ในกองบิน ๗  
   ๒.๓  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒.๐ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่ำ ๒.๒๐ (ไม่สำมำรถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ำมำสมัครได้) 
   ๒.๔  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดระหว่ำง ๑ มกรำคม ๒๕๓๑ 
ถึง ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๓) 
   ๒.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมระเบียบกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกำรรับสมัคร  
กำรบรรจุ กำรโอน และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.๖  มีเวลำปฏิบัติงำนภำยในกองบิน ๗ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี (นับถึง มกรำคม ๒๕๖๑) 
   ๒.๗  ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับหัวหน้ำแผนกขึ้นไป ลงควำมเห็นว่ำมีสมรรถนะ ศักยภำพ 
และควำมประพฤติเหมำะสม ในกำรสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนำยทหำรประทวน 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำร หรือผู้ที่ขอผ่อนผัน 
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นทหำรกองประจ ำกำรในปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๒.๙  มีอวัยวะ รูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง และขนำดของร่ำงกำย เหมำะสมแก่กำรเป็นทหำร   
ไม่เป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลำโหม ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ออกตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นผู้ปฏิบัติกำรภำคพื้นดินในกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตำมผนวก ก 

๒.๑๐  มีส่วนสูง... 
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    ๒.๑๐  มีส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ ๑๕๐ เซนติเมตร   
   ๒.๑๑  ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสำรเคมีเสพติดให้โทษ 
   ๒.๑๒  ไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี
   ๒.๑๓  ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักที่ขัดกับข้อก ำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่ำงกำย ตำมผนวก ก – ๖ 
   ๒.๑๔  คุณสมบัติตำมข้อ ๒.๙ – ๒.๑๓ ให้ยึดถือผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำร
ตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ เป็นข้อยุติ ซึ่งจะมีกำรตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีกำรตรวจซ้ ำอีก 
ไม่ว่ำขั้นตอนใด และจะไม่พิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์จำกสถำนพยำบำลอื่น 
    ๒.๑๕  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      ๒.๑๖  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำของศำล 
ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำ ยกเว้นควำมผิดฐำนประมำท หรือลหุโทษ 

 ๓.  กำรรับสมัคร 
   ๓.๑  เปิดรับสมัครระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงจันทร์ที่ ๕ มีนำคม 
๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) สอบถำมรำยละเอียด โทร ๐ ๗๗๒๖ ๘๒๐๐ ต่อ 
๖๕๒๑๘ 
   ๓.๒  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ณ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๗ 
และส่งใบสมัครผ่ำนสำยงำนกำรบังคับบัญชำ (ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำแผนกขึ้นไป ลงควำมเห็นว่ำ  
มีสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมประพฤติเหมำะสมในกำรสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นนำยทหำรประทวน) และ
ส่งใบสมัครและแนบหลักฐำน จ ำนวน ๒ ชุด ถึง แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๗ ภำยในวันจันทร์ 
ที ่๕ มีนำคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑  รูปถ่ำยสีครึ่งตัว แต่งกำยชุดเครื่องแบบแขนยำว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นกันแดด และถ่ำยไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จ ำนวน ๒ รูป 
    ๓.๒.๒  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
    ๓.๒.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำว 
    ๓.๒.๔  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
     ๓.๒.๕  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร ของบิดำ และของมำรดำ (แสดงวันเดือน 
ปีเกิดและสัญชำติชัดเจน) กรณีที่บิดำหรือมำรดำถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ให้ใช้ส ำเนำใบมรณบัตร
หรือหลักฐำนอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แทน เพ่ือแสดงสัญชำติบิดำหรือมำรดำ 
    ๓.๒.๖  หนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะ เช่น สด.๓, สด.๘, สด.๙, สด.๔๓ 
หรือหนังสือรับรองอ่ืน ๆ (กรณผีู้สมัครเป็นเพศชำย) 
    ๓.๒.๗  ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 

 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
   ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและแนบ เอกสำร 
หลักฐำน ที่ทำงรำชกำรออกให้จริงเท่ำนั้น หำกตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำเป็นเท็จจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
   ๔.๒  ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร ไม่ว่ำจะตรวจพบ 
ในขั้นตอนใด เช่น กำรสมัครสอบ กำรสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน กำรประกำศผล กำรรำยงำนตัว ถึงแม้จะส่ง
หลักฐำนหรือสัญญำแล้วก็ตำมถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติมำตั้งแต่ข้ำงต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับรำชกำร หรือหำก  
มีค ำสั่งบรรจุเข้ำรับรำชกำรแล้ว ก็สำมำรถยกเลิกกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้ 

๔.๓  ผู้สมัคร... 
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   ๔.๓  ผู้สมัครสอบรับทรำบ และยินยอมให้คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ตรวจร่ำงกำยตำมข้อ ๒.๑๔ รวมถึงกำรตรวจหำเชื้อ HIV โดยผู้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย
ต้องช ำระค่ำตรวจเป็นเงิน จ ำนวน ๙๐๐ บำท 

 ๕.  วิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  
   ๕.๑  กำรสอบภำควิชำกำร คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน เป็นกำรทดสอบเกี่ยวกับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
   ๕.๒  กำรสอบภำคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำร 
ใช้คอมพิวเตอร์ 
   ๕.๓  กำรสอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นกำรพิจำรณำ บุคลิกลักษณะ  
กำรใช้ควำมรู้ ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบ และควำมรู้ทั่วไป 
   ๕.๔  กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ใช้หลักเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  
ตำมตำรำงที่ก ำหนดในข้อ ๖.๑.๓  

 ๖.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ๖.๑  เกณฑ์กำรสอบภำควิชำกำร สอบภำคปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย 
    ๖.๑.๑  ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบภำควิชำกำร และสอบภำคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนน
กำรสอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิธี 
   ๖.๑.๒  ผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ 
ในแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ในทุกด้ำนแล้ว ต้องได้คะแนน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๑.๓  กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย จะต้องมีผลกำรทดสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด (ตำมตำรำง) 
 

เพศ อำยุ/ปี 
กำรลุกนั่ง 

ภำยในเวลำ ๑ นำที 
ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่ำ 

กำรดันพ้ืน 
ภำยในเวลำ ๑ นำท ี

ต้องปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่ำ 

กำรวิ่ง 
ระยะทำง ๒.๔ กม. 

ต้องใช้เวลำไม่มำกกว่ำ 

ชำย 
๑๘ - ๒๙ ๓๒ ครั้ง ๓๐ ครั้ง ๑๔ นำที ๐๐ วินำที 

๓๐ ๒๙ ครั้ง ๒๕ ครั้ง ๑๕ นำที ๓๑ วินำที 

หญิง 
๑๘ - ๒๙ ๒๕ ครั้ง ๑๗ ครั้ง ๑๙ นำที ๒๒ วินำที 

๓๐ ๑๗ ครั้ง ๑๗ ครั้ง ๒๐ นำที ๕๙ วินำที 

 
๖.๒  คอค.ทอ. ...  
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   ๖.๒  คอค.ทอ.จะประกำศผลกำรสอบคัดเลือกฯ ให้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ ตัวจริง ๑ คน 
และตัวส ำรองไม่เกิน ๒ คน โดยใช้ผลคะแนนจำกกำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร สอบภำคปฏิบัติ และกำรสอบ
สัมภำษณ์รวมกัน มำจัดล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ในกรณีที่ผลรวมคะแนนกำรสอบทั้ง ๓ ส่วนดังกล่ำวเท่ำกัน 
ให้พิจำรณำจำกคะแนนสอบภำควิชำกำรรวมกับกำรสอบภำคปฏิบัติเป็นล ำดับแรก และกำรสอบสัมภำษณ์ 
เป็นล ำดับต่อไป และหำกยังมีคะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้ที่มีเวลำปฏิบัติงำนใน ทอ.มำกกว่ำ ได้รับกำรพิจำรณำก่อน 

 ๗.  กำรสอบคัดเลือก กำรประกำศผล กำรรำยงำนตัว และกำรปฏิบัติต่ำง ๆ  
   ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดในผนวก ข ทุกข้ันตอน หำกไม่ด ำเนินกำรตำมที่
ก ำหนดไม่ว่ำขั้นตอนใด ถือว่ำผู้สมัครมีควำมประสงค์สละสิทธิ์กำรสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

๘. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
   ๘.๑  จะได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นจ่ำอำกำศตรี ได้รับเงินเดือน ตำมคุณวุฒิที่บรรจุและ 
ได้รับเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว ตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
   ๘.๒  ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม โดยขึ้นอยู่กับต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุ ผลกำร
ทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ ประสบกำรณ์ท ำงำน และคุณวุฒิที่สูงกว่ำคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร  
จะได้รับขั้นเงินเดือนเพ่ิม ปัจจัยละ ๐.๕ ขั้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ขั้น 
    ๘.๓  ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรจะได้รับสิทธิ์ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

          ๙.  ผู้สอบผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในล ำดับส ำรอง กองทัพอำกำศจะขึ้นบัญชีรำยชื่อเป็นผู้ที่
อำจจะได้รับกำรพิจำรณำเรียกเข้ำบรรจุในต ำแหน่งตำมคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กองทัพอำกำศ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล หลังจำกบรรจุผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  
เรียบร้อยแล้ว 

  ๑๐.  กรณีที่หน่วยใดไม่มีผู้สอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือไม่มีผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมำสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ กองทัพอำกำศจะเรียกผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในล ำดับส ำรองของ
หน่วยอื่นที่มีควำมสมัครใจมำปฏิบัติงำนในหน่วยนั้น มำด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรแทน 

อนึ่ง กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ด ำเนินกำรโดยคณะอนุกรรมกำรของกองทัพอำกำศ ขอแจ้ง
ให้ทรำบว่ำไม่มีผู้ใดสำมำรถช่วยเหลือได้นอกจำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำนเอง หำกพบว่ำมีผู้ใดแอบอ้ำง
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๓ หรือ กองบังคับกำร กองบิน ๗ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๖ ๘๒๐๐ ต่อ ๖๕๑๐๑ 

ประกำศ    ณ    วันที่      ๑๒       กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
          
 
                  (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก อนุรักษ์  รมณำรักษ์ 
                (อนุรักษ์  รมณำรักษ์) 
                ผู้บังคับกำรกองบิน ๗              
            ประธำนอนุกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ใช้เงินรำยรับของหน่วยจ้ำง 

บรรจุเป็นนำยทหำรประทวน กองบิน ๗ 
 


