(สำเนำ)

ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร
ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
_______________
ด้วย ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ มีควำมประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ
กลุ่มงำนเทคนิค ตำแหน่ง ช่ำงสรรพำวุธ ค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท และค่ำครองชีพ
พิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท จำนวน ๑ อัตรำ
๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ ตำแหน่ง ช่ำงสรรพำวุธ
๒.๑.๑ ผลิ ต ซ่ อ ม ดั ด แปลง แก้ ไ ข ติ ด ตั้ ง ปรั บ ประกอบ ปรั บ แต่ ง โยกย้ ำ ย
ช่วยเหลือในกำรทำลำย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ (อำวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด
อมรภัณฑ์ ยำนพำหนะ ทำงกำรยุทธกำรและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพำวุธ)
๒.๑.๒ ตรวจและทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และงำนซ่อ มเกี่ยวกั บ งำนช่ำงสรรพำวุธ ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
๒.๑.๓ ทำลำยอำวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๒.๑.๔ ช่วยเหลือในกำรสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมำณกำรเกี่ยวกับงำน
ช่ำงสรรพำวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงำน
๒.๑.๕ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๑.๖ ปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ งำนช่ ำ งสรรพำวุ ธ ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม ของ
ผู้บังคับบัญชำ
๒.๑.๗ ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๘ ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย
๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ (ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด)
๔.๑.๓ เป็นผู้ ...

-๒–
๔.๑.๓ เป็ นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็น ข้ำรำชกำรหรือลู กจ้ำงของส่ ว นรำชกำร พนั กงำนหรือ ลู กจ้ำงของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตำมที่ ก ำหนดไว้ ในกฎหมำย ซึ่ งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระทำทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.๑.๑๐ ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ องรับ โทษจำคุ ก โดยค ำพิ พ ำกษำถึงที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เพรำะ
กระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
๔.๒ ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ในข้ อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุ โ ลมให้ ส มั ค รได้ แต่ ห ำกผ่ ำ นกำร
เลือกสรรจะต้องลำออกจำกตำแหน่งดังกล่ำวก่อนทำสัญญำจ้ำง
๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะ รำยละเอียดตำมผนวก ก
๕. กำรสมัคร ประกำศรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
สมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ตั้ งแต่ วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๙ มี น ำคม ๒๕๖๓ ถึ ง
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ มี น ำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้ น วั น หยุ ด รำชกำร) ที่ แ ผนกก ำลั ง พล
กองบังคับกำร ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ สำมำรถติดต่อสอบถำม
ได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๙๖๙ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๘๙๗๕
๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ำยสีครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยมำแล้วไม่
เกิน ๓ เดือน ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕.๒.๒ ประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร หรือ หนังสือ
รั บ รองของสถำนศึ ก ษำที่ แ สดงว่ ำ เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงกั บ ต ำแหน่ ง ที่ รั บ สมั ค ร (ในกรณี ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ) ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำลเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำ ปวช.หรือเทียบเท่ำ)

๕.๒.๓ บัตร...

-๓๕.๒.๓ บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร
๕.๒.๕ หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร กรณี เป็นผู้ส มัครชำย (แบบ สด.๓, สด.๘,
สด.๙ หรือ สด.๔๓)
๕.๒.๖ หลั กฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ ยนชื่อ – นำมสกุล ใบสำคัญ กำรสมรส (ในกรณี
ชื่อ- นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น)
หมำยเหตุ หำกหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร
๕.๓ เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิ ของตำแหน่งที่กำหนดไว้ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเลือกสรรที่กำหนด รำยละเอียดตำมผนวก ข
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบ
ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในกำรประเมิ น
สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
ศูน ย์วิจัยพัฒ นำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ จะประกำศรำยชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๑ ก ำหนดวั น เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมิ น สมรรถนะ
ในวันพุธที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ ทำงเว็บไซต์ www.rdc.rtaf.mi.th
๙. ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรและขอขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๙.๑ ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร
๙.๒ ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ จะประกำศ
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร เรียงตำมลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำ
ของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อ หรือ
นับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๐. กำรจัด ...

-๔๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
กำรจัดจ้ำงจะเป็ นไปตำมลำดับคะแนนที่ส อบได้ ตำมประกำศบัญ ชีรำยชื่อผู้ ที่ผ่ำนกำร
เลือกสรร
ประกำศ

ณ วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ) พลอำกำศโท ยุทธชัย วัชรสิงห์
(ยุทธชัย วัชรสิงห์)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร
ศูนย์วิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรบินและอวกำศกองทัพอำกำศ

กำรแจกจ่ำย
- นขต.ทอ., นขต.ศวอ.ทอ.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.คมเสก คงสว่ำง
(คมเสก คงสว่ำง)
หน.ผกพ.บก.ศวอ.ทอ.
๓ มี.ค.๖๓

ผนวก ก
รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ลำดับ ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ
คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
๑. ช่ำงสรรพำวุธ
เทคนิค ชำย/ ปวช. สำขำวิช ำที่เกี่ยวข้องกับงำนสรรพำวุธ ใน
(๑ ตำแหน่ง)
หญิง กรณี ที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำ
ใด เป็ น ก ำรเฉ พ ำะ ผู้ นั้ น จ ะ ต้ อ งมี ค ว ำม รู้
ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ำ
กว่ำ ๕ ปี (มีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน และมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำ ปวช.หรือเทียบเท่ำ)

ผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
------------ลักษณะงำน
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้ำย ช่วยเหลือในกำรทำลำย
ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ (อำวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยำนพำหนะ
ทำงกำรยุทธกำรและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพำวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงำนซ่อมเกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนด
๓. ทำลำยอำวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔. ช่วยเหลือในกำรสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมำณกำรเกี่ยวกับ งำนช่ำงสรรพำวุธ
ตลอดจนนิรภัยโรงงำน
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับงำนช่ำงสรรพำวุธ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ
๗. ดูแลและบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
กลุ่มงำน เทคนิค
ตำแหน่ง ช่ำงสรรพำวุธ จำนวน ๑ อัตรำ (ปฏิบัติงำนที่ กสย.ศวอ.ทอ.)
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

๑. ควำมรู้
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับงำนสรรพำวุธ
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ
- คณิตศำสตร์เบื้องต้น
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรทหำร สังคม
เศรษฐกิจ กำรเมือง
๒. ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะตำแหน่ง

๔๐
๒๐
๒๐
๒๐

สอบปฏิบัติ ตำมตำแหน่ง
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกลักษณะ
- กำรใช้ควำมรู้
- ท่วงทีวำจำ
- ปฏิภำณไหวพริบ
- ควำมรู้ทั่วไป
รวม

๑๐๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐

วิธีกำรประเมินสมรรถนะ

กำรสอบข้อเขียน

กำรสอบปฏิบัติ

กำรสอบสัมภำษณ์

กำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัด ศวอ.ทอ.
วันพุธที่ ๔ มี.ค.๖๓ – วันพุธที่ ๑๘ มี.ค.๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ - วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๓
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดรำชกำร)
วันพุธที่ ๑ เม.ย.๖๓, ๐๙๐๐
วันศุกร์ที่ ๓ เม.ย.๖๓, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
วันพุธที่ ๘ เม.ย.๖๓
วันพุธที่ ๘ เม.ย.๖๓ – วันศุกร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๓,
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐
วันจันทร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ – วันอังคำรที่ ๒๑ เม.ย.๖๓,
๐๙๐๐ - ๑๕๓๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เม.ย.๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ – วันจันทร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๓,
๐๙๐๐ – ๑๕๓๐

- ประกำศรับสมัคร
- รับสมัคร ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ.
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ที่ www.rdc.rtaf.mi.th
- ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
- ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ที่ www.rdc.rtaf.mi.th
- รำยงำนตัว (รอบแรก)
ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ.
- ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ที่ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง
- ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ที่ www.rdc.rtaf.mi.th
- รำยงำนตัว (รอบสุดท้ำย)
ที่ ผกพ.บก.ศวอ.ทอ.

