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ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

 ดวยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจางเปน
พนักงานราชการท่ัวไป  จํานวน ๕๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ชื่อตําแหนง  กลุมงานตามลักษณะงาน  และคาตอบแทนท่ีจะไดรับ  (ผนวก ก) 

 ๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง  (ผนวก ข) 

 ๓. ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหจางเปนพนักงานราชการ จนถึงวันท่ี          
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
  ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร  และไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 
   ๔.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
   ๔.๑.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ป พ.ศ.ท่ีเกิด) และชายตองพน
ภาระการรับราชการทหาร กองประจําการ 
   ๔.๑.๓  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๑.๔  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน 
   ๔.๑.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 
ในพรรคการเมือง 
   ๔.๑.๖  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ 
แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๔.๑.๗  ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน 
   ๔.๑.๘  ไมเปนผูท่ีบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  และไมเปน
ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
   ๔.๑.๙  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
 
    ๔.๑.๑๐  ไมเปนผู ... 
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   ๔.๑.๑๐  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๔.๑.๑๑  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รฐัวสิาหกิจ  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๔.๒  ผูขาดคุณสมบัติในขอ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมใหสมัครได  แตหากผานการ
เลือกสรร  จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนทําสัญญาจาง 
  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ  (ผนวก ค) 

 ๕. การรับสมัคร  ประกาศรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  
  ๕.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    ขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครดวยตนเอง ตั ้งแตวันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน 
พ .ศ .  ๒๕๖๑   ถึงวันศุกร ท่ี ๙ พฤศจิกายน พ .ศ .๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ ที ่  กองกําล ังพล                    
กองบังคับการ  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)  และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร
เพ่ิมเติมไดท่ี www.arm.rtaf.mi.th หรือท่ีเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน                 
หรือสํานักงาน ก.พ.  www.job.ocsc.go.th สามารถติดตอสอบถามไดท่ี ๐ ๒๕๓๔ ๓๔๑๘ ถึง ๑๙   
  ๕.๒ เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด)  ดังนี้ 
    ๕.๒.๑ รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา  ถายมาแลวไมเกิน  
๖ เดือน  ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้  จํานวน ๓ รูป 
    ๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร  และระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (กรณีท่ี
ยังไมไดรับระเบียนแสดงผลการศึกษา ใหใชหนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีรับสมัคร 
    ๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 
    ๕.๒.๔ ทะเบียนบานของผูสมัคร 
    ๕.๒.๕ หลักฐานการรับราชการทหารกรณีผูสมัครเปนชาย (แบบ สด.๔๓           
หรือ สด.๘)  
    ๕.๒.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืน เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  ใบสําคัญการสมรส 
(ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุล  ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
    หมายเหต ุหากหลักฐานไมครบถวน ไมมีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 
  ๕.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
    ผูสมัครเขารับการเลือกสรร  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้  
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
      ๖.  หลักเกณฑ ... 

http://www.arm.rtaf.mi.th/
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 ๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด 
การประเมินสมรรถนะแนบทายประกาศนี้  (ผนวก ง)  

 ๗. เกณฑการตัดสิน 
  ๗.๑ ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  จะตองเปนผูสอบ
ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
  ๗.๒ ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
แตละครั้งไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ 

 ๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑  และกําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ  
  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ            
ครั้งท่ี ๑  และกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ)  ในวันพุธท่ี 
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  และทางเว็ปไซต  www.arm.rtaf.mi.th   

 ๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  ๙.๑  ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ)  ภายใน 
วันศุกรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  และทางเว็ปไซต www.arm.rtaf.mi.th  
และใหผู ท่ีผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (สอบภาควิชาการ)  เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒       
(สอบสัมภาษณ)  ในวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑     
  ๙.๒  ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ตามลําดับคะแนน  ภายในวันศุกรท่ี          
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  และทาง www.arm.rtaf.mi.th  ในกรณีท่ีมีคะแนน
รวมเทากัน  ใหผูท่ีมีเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับสูงกวา  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  
หรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป  นับแตวันท่ีประกาศบัญชีรายชื่อ  หรือนับตั้งแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 

 ๑๐. การจัดทําสัญญาจาง 
  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๕     ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

                      (ลงชื่อ)  พลอากาศโท พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ 
                                                     (พงษศักดิ์  เก้ืออรุณ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

http://www.arm.rtaf.mi.th/
http://www.arm.rtaf.mi.th/
http://www.arm.rtaf.mi.th/
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รายการแจกจาย 
-  นขต.ทอ., นขต.สพ.ทอ. 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 
        (ลงชื่อ)  น.อ.เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า 
             (เถลิงเกียรติ์  จีนอํ่า) 
                      หก.กกพ.บก.สพ.ทอ. 
                            ๒๕  ต.ค.๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนง  พนักงานบริการ 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการดานหองประชุม หองรับรอง บานพักรับรอง สโมสรแหลง
สามาคม ฌาปนสถาน และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด  
 ๒.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสดุ  
 ๓.   ตอนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีตาง ๆ และผูท่ีมาใชสถานท่ี             
นั้น ๆ  
 ๔.   ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานท่ี พัสดุ อุปกรณ และทรัพยสิน             
ท่ีเก่ียวของ 
 ๕.   ติดตอราชการตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 ๖.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
ตําแหนง  พนักงานหองทดลอง 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุท่ีใชในหองทดลอง   
 ๒.   เตรียมเครื่องมือ สารเคมี และวัสดุสําหรับการทดลอง 
 ๓.   รวบรวมและตรวจสอบกรรมวิธีในการเก็บตัวอยาง   
 ๔.   ชวยเหลือในการคนควา ทดลอง ตรวจสอบ และวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 
 ๕.   เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตาง ๆ วัตถุดิบ และสารเคมีเพ่ือนํามาทดลอง 
 ๖.   ควบคุมและดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งและคูมือท่ีกําหนด 
 ๗.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๘.   ชวยเหลือและดูแลในดานนิรภัยหองทดลอง 
 ๙.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานหองทดลอง ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๑๐.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   ผลิต ซอม ดัดแปลง แกไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแตง โยกยาย ชวยเหลือในการทําลาย 
ตรวจและทดสอบเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ ยานพาหนะ 
ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ หรือบริภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสรรพาวุธ) 
 ๒.   ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑและงานซอมเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 
 ๓.   ชวยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ 
ตลอดจนนิรภัยโรงงาน 
 ๔.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ  ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๖.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๗.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 



ตําแหนง ชางกลโรงงาน 
หนาท่ีโดยยอ ๑.  ซอม  สราง  ดัดแปลง  แกไข  ประกอบ  ปรับ  ติดตั้ง  ปรับแตง  ตรวจและทดสอบ
เครื่องกลบางอยาง  ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสวนอ่ืน ๆ  และบํารุงรักษาเครื่องมือตาง ๆ ประจําโรงงาน  
ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการชางกลโรงงาน  ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ  หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 
หนาท่ีโดยยอ ๑. ติดตั้ง สราง ซอม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  
 ๓.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๔.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ  หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  
ตําแหนง  ชางไม 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   สราง ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกยายเก่ียวกับงานชางไม 
 ๒.   ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเก่ียวกับงานชางไม  
 ๓.   ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 ๔.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช  
 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๖.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
ตําแหนง  ชางไฟฟา 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   ติดตั้ ง  ซอม ดัดแปลง แก ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 ๒.   ใชเครื่องมือกําเนิดไฟฟา ควบคุมแผงสวิทซไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส และงานสายไฟ 
 ๓.   ชุบเคลือบผิวโลหะ โดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟา  
 ๔.   ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟา 
 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางไฟฟาภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๖.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 



 
ตําแหนง  ชางเช่ือม 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการควบคุมกํากับดูแล เก่ียวกับงานเชื่อม เชน           
การเชื่อมประสาน และตัดโลหะดวยแกสและไฟฟา และซอมอุปกรณเครื่องจักรกลตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยใชงานได  
 ๒.   จัดเตรียม และดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน            
มีประสิทธิภาพ 
 ๓.   จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมสงมอบงานใหหัวหนางาน เ พ่ือสําหรับ
ประกอบการวางแผน  
 ๔.   ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 
ตําแหนง  ชางโลหะ 
หนาท่ีโดยยอ ๑.   สราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะ
รูปพรรณตาง ๆ    
 ๒.   วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการสราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และ            
รื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะรูปพรรณตาง ๆ  
 ๓.   กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ  
 ๔.   วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ  
 ๕.   ควบคุมคุณภาพของการผลิต 
 ๖.   ควบคุมและดูแลในดานนิรภัยโรงงาน 
 ๗.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
 ๘.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๙.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๑๐.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 



ผนวก ง 
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการดานหองประชุม หองรับรอง บานพักรับรอง สโมสรแหลง
สามาคม ฌาปนสถาน และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด  
 ๒.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมและรับ-สง เอกสารและพัสดุ  
 ๓.   ตอนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีตาง ๆ และผูท่ีมาใชสถานท่ี             
นั้น ๆ  
 ๔.   ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานท่ี พัสดุ อุปกรณ และทรัพยสิน             
ท่ีเก่ียวของ 
 ๕.   ติดตอราชการตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 ๖.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  บริการ  

ตําแหนง  พนักงานบริการ  จํานวน ๑ อัตรา  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับตําแหนง  
 

 
๑๕ 
๑๕ 
๙๐ 

 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
ลักษณะงาน 
 ๑.   จัดเตรียมและทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุท่ีใชในหองทดลอง   
 ๒.   เตรียมเครื่องมือ สารเคมี และวัสดุสําหรับการทดลอง 
 ๓.   รวบรวมและตรวจสอบกรรมวิธีในการเก็บตัวอยาง   
 ๔.   ชวยเหลือในการคนควา ทดลอง ตรวจสอบ และวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 
 ๕.   เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตาง ๆ วัตถุดิบ และสารเคมีเพ่ือนํามาทดลอง 
 ๖.   ควบคุมและดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งและคูมือท่ีกําหนด 
 ๗.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๘.   ชวยเหลือและดูแลในดานนิรภัยหองทดลอง 
 ๙.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานหองทดลอง ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๑๐.   ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  บริการ  

ตําแหนง  พนักงานหองทดลอง  จํานวน ๑ อัตรา  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับตําแหนง  
 

 
๑๕ 
๑๕ 
๙๐ 

 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
ลักษณะงาน 
 ๑.  ผลิต ซอม ดัดแปลง แกไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแตง โยกยาย ชวยเหลือในการทําลาย ตรวจ
และทดสอบเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ ยานพาหนะ 
ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ หรือบริภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสรรพาวุธ) 
 ๒.  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑและงานซอมเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ  ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๓.  ชวยเหลือในการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ ตลอดจน
นิรภัยโรงงาน 
 ๔.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
 ๕.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางสรรพาวุธ  ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๖.  ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางสรรพาวุธ  จํานวน ๒๗ อัตรา  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส, เคมีอุตสาหกรรม 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  

 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
 ๑.  ซอม  สราง  ดัดแปลง  แกไข  ประกอบ  ปรับ  ตดิตั้ง  ปรับแตง  ตรวจและทดสอบเครื่องกล
บางอยาง  ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสวนอ่ืน ๆ  และบํารุงรักษาเครื่องมือตาง ๆ ประจําโรงงาน  ตลอดจน
อุปกรณและสวนประกอบท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการชางกลโรงงาน  ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา 
 ๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ  หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางกลโรงงาน  จํานวน ๙ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาซอมบํารุง, อุตสาหกรรม,  
ชางเชื่อมประสาน, ชางกลโรงงาน 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  

 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
 ๑. ติดตั้ง สราง ซอม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๒. ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  
 ๓.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๔.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ  หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟากําลัง 
 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  

 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
 ๑.   สราง ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกยายเก่ียวกับงานชางไม 
 ๒.   ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเก่ียวกับงานชางไม  
 ๓.   ตรวจและทดสอบงานชางไมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 ๔.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช  
 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางไม ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๖.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางไม จํานวน ๑ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาชางกอสราง 
 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  

 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ติดตั้ ง  ซอม ดัดแปลง แก ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 ๒.   ใชเครื่องมือกําเนิดไฟฟา ควบคุมแผงสวิทซไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส และงานสายไฟ 
 ๓.   ชุบเคลือบผิวโลหะ โดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟา  
 ๔.   ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟา 
 ๕.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางไฟฟาภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๖.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางไฟฟา จํานวน ๔ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา 
 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
 

ลักษณะงาน 
 ๑.   ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการควบคุมกํากับดูแล เก่ียวกับงานเชื่อม เชน           
การเชื่อมประสาน และตัดโลหะดวยแกสและไฟฟา และซอมอุปกรณเครื่องจักรกลตาง ๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยใชงานได  
 ๒.   จัดเตรียม และดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน            
มีประสิทธิภาพ 
 ๓.   จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมสงมอบงานใหหัวหนางาน เ พ่ือสําหรับ
ประกอบการวางแผน  
 ๔.   ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางเชื่อม จํานวน ๔ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน 
 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 



การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ 
ลักษณะงาน 
 ๑.   สราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะ
รูปพรรณตาง ๆ    
 ๒.   วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการสราง ประกอบ ตรวจ ซอม ดัดแปลง แกไข ประสาน และ            
รื้อถอนสิ่งอุปกรณโลหะรูปพรรณตาง ๆ  
 ๓.   กํากับและตรวจสอบผลงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ  
 ๔.   วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ  
 ๕.   ควบคุมคุณภาพของการผลิต 
 ๖.   ควบคุมและดูแลในดานนิรภัยโรงงาน 
 ๗.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช 
 ๘.   ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับงานชางโลหะ ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
 ๙.   ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอง  
 ๑๐.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุมงาน  เทคนิค 

ตําแหนง  ชางโลหะ จํานวน ๒ อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ความรู 
ความรูท่ัวไป 
ภาษาไทย 
ความรูเก่ียวกับวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน 
 
ทักษะเฉพาะเก่ียวกับตําแหนง 

 
๑๕ 
๑๕ 
๓๐ 

 
๖๐ 

 

 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 
การสอบขอเขียน 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะดานคอมพิวเตอร 
Microsoft Office 

 

 
๓๐ 

 

 
การสอบปฏิบัติ 

 

คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน 
มนุษยสัมพันธ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

 
๒๕ 
๒๕ 

 

 
การสอบสัมภาษณ 
การสอบสัมภาษณ 

 ๒๐๐  



ลําดับ สังกัด
ตําแหนง

พนักงานราชการ

จํานวน

(อัตรา)

กลุม

งาน
คุณวุฒิ เพศ คาตอบแทน

เงินชวย

คา

ครองชีพ

ชั่วคราว

รวม สถานที่ปฏิบัติงาน

๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พนักงานบริการ ๑ บริการ ม.ตน - ม.ปลาย ชาย / 

หญิง

๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ กรุงเทพ ฯ 

๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พนักงานหองทดลอง ๑ บริการ ม.ตน - ม.ปลาย ชาย / 

หญิง

๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ กรุงเทพ ฯ

๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางสรรพาวุธ ๒๗ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ ๑๙ อัตรา 

กรว.๔ สพ.ทอ.(ลพบุรี ๗ อัตรา)

และ กพว.สพ.ทอ. (สุราษฎรธานี 

๑ อัตรา)

๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางกลโรงงาน ๙ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ

๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางอิเล็กทรอนิกส ๓ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ 

๖ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางไม ๑ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ 

๗ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางไฟฟา ๔ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ ๒ อัตรา และ

กรว.๔ สพ.ทอ. (ลพบุรี ๒ อัตรา)

๘ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางเชื่อม ๔ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ

ผนวก ก

ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ



ลําดับ สังกัด
ตําแหนง

พนักงานราชการ

จํานวน

(อัตรา)

กลุม

งาน
คุณวุฒิ เพศ คาตอบแทน

เงินชวย

คา

ครองชีพ

ชั่วคราว

รวม สถานที่ปฏิบัติงาน

ผนวก ก

ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ

๙ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชางโลหะ ๒ เทคนิค ปวช./

มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป

ชาย / 

หญิง

๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ กรุงเทพ ฯ 

๕๒

    หมายเหต ุ คุณวุฒิที่ใชในการสมัครตองตรงตามประกาศรับสมัครเทานั้น กรณีไมตรงตามประกาศรับสมัครตองเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในผนวก ค

รวม



ลําดับ
ตําแหนง

พนักงานราชการ
กลุมงาน เพศ คุณวุฒิ / สาขาวิชา

๑ พนักงานบริการ

(๑ ตําแหนง)

บริการ ชาย

หรือ

หญิง

 - มัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (การศึกษานอกโรงเรียน)

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๒ พนักงานหองทดลอง บริการ ชาย

หรือ

หญิง

 - มัธยมศึกษาตอนตน ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (การศึกษานอกโรงเรียน)

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๓ ชางสรรพาวุธ เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

   ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๔ ชางกลโรงงาน เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางซอมบํารุง ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมประสาน หรือ

   เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียน

   การสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

   ไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๕ ชางอิเล็กทรอนิกส เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟากําลัง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

   ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

ผนวก ค

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง



ลําดับ
ตําแหนง

พนักงานราชการ
กลุมงาน เพศ คุณวุฒิ / สาขาวิชา

ผนวก ค

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๖ ชางไม เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน 

   ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๗ ชางไฟฟา เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

   ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

- มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๘ ชางเชื่อม เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

   ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

๙ ชางโลหะ เทคนิค ชาย

หรือ

หญิง

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมประสาน หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

   ลักษณะงาน ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด

   เปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป 

 - มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Microsoft Office)

หมายเหต ุ ถาผูสมัครใชคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนด หากไดรับการเลือกสรรแลวจะไดรับอัตราคาตอบแทนในตําแหนงผนวก ก
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