สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกกาลังพลสารองเข้าทาหน้าทีท่ หารเป็นการชัว่ คราว (ทหารอาสา) ประจาปี ๒๕๖๔
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครกาลังพลสารองเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทาหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจาปี ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
๑. เปิดรับสมัครกาลังพลสารองเข้ าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) แต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี จานวน ๗๓ อัตรา ตามผนวก ก
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๒.๑ เพศชาย
๒.๒ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๓ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖)
๒.๔ เป็นกาลังพลสารอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ บุคคลซึ่งเป็นกาลังสารองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกาลังตามกฎหมายว่าด้วยกาลังพลสารอง
๒.๔.๒ ทหารที่ปลดจากกองประจาการโดยรับราชการในกองประจาการจนครบกาหนด
หรือทหารกองเกินซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียน
กองประจาการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๒.๖ มี อวั ยวะ รู ปร่ าง ลั กษณะท่ าทาง และขนาดของร่ างกาย เหมาะแก่ การเป็ นทหาร
ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้นกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามผนวก ข
๒.๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๙ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือ
หนีราชการ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑๔ ไม่อยู่ใน...

-๒๒.๑๔ ไม่ อ ยู่ ใ นสมณเพศ (พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร) ซึ่ ง ไม่ อ าจให้ เ ข้ า สอบคั ด เลื อ กได้
ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกาหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ค
๒.๑๖ คุณสมบั ติตามข้ อ ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ และ ๒.๑๕ ให้ ยึดถือผลการตรวจร่า งกาย
ของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจ
เพียงครั้งเดียวไม่มีการตรวจซ้าอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๒.๑๗ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑๗.๑ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓, หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔,
หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๕, หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่สานักงาน ก.พ.แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล คุณวุฒิ ทางเว็บ ไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอม
ให้บรรจุเข้ารับราชการ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒.๑๗.๒ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ รั บสมัครทางเว็ บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่ วั นพุ ธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ถึงวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคาแนะนา
ขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖
๓.๓ ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ดังนี้ (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน ๑ เมกะไบต์)
๓.๓.๑ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๓ เดือน ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว
๓.๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๓.๓ หนั ง สื อ ส าคั ญ ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรื อ ส าเนา
ทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.๓) ที่มีรายการบันทึกการปลดจากกองประจาการเรียบร้อยแล้ว
๓.๓.๔ ระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้รับระเบียนแสดงผลการศึกษา)
๓.๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ของตนเอง (ในกรณี ชื่อตัว - ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

๔. เงื่อนไข...

-๓๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัคร และแนบไฟล์เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ์ในการสมัครสอบต่อไป
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ของกองทัพอากาศ
ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
๔.๓ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๔.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นามาแสดงต่อคณะกรรมการ
ในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการให้จริง
๔.๕ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะพบในขั้นตอนใด
เช่น การสมัครสอบ การสอบคัดเลื อกทุกขั้นตอน การประกาศผล การรายงานตัว เมื่ อคณะกรรมการตรวจพบ
ในขั้นตอนใด คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะระงับการสอบคัดเลือก หรือดาเนินการขั้นต่อไป หรือแม้จะส่งหลักฐาน
หรือสัญญาแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิ์เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
หรื อ หากมี ค าสั่ ง ให้ เ ข้ า ท าหน้ า ที่ ท หารเป็ น การชั่ ว คราวแล้ ว ก็ ส ามารถยกเลิ ก การให้ เ ข้ า ท าหน้ า ที่ ท หาร
เป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกิดจากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูล ลงในใบสมัครอันเป็นเท็จ
หรือแสดงเอกสารเท็จที่ทางราชการหรือสถานศึกษามิได้ออกให้จริง อาจมีความผิด ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ
ต่อเจ้าหน้าที่ และจะถูกดาเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา โดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก ค่าที่พัก
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
๔.๖ ผู้ ส มัครสอบรับทราบและยินยอมให้ คณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจร่างกายตามข้อ ๒.๑๖ รวมถึงการตรวจหาเชื้อ HIV
๕. รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ตามผนวก ง
๖. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ก ารสอบคั ด เลื อ ก ก าหนดการสอบ และสถานที่ ส อบ
ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
๗. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๗.๑ ผู้ ที่ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ากว่า
๑๑,๓๓๐ บาท)
๗.๒ ผู้ ที่ ใ ช้ คุ ณ วุ ฒิ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖) สมั ค รสอบ จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ากว่า
๑๐,๖๑๐ บาท)
๗.๓ สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลั กเกณฑ์การได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการกาหนด
๘. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ สั ญ ญาจ้ า งคราวละไม่ เ กิ น ๔ ปี โดยสามารถต่ อ สั ญ ญาจ้ า งได้ อี ก ไม่ เ กิ น ๔ ปี
รวมระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี เว้นแต่อายุครบ ๓๐ ปี ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุด ทั้งนี้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก
จะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่ขั้นทาสัญญาจ้างและมีคาสั่งจ้าง
๘.๒ ผู้สอบผ่าน...

-๔๘.๒ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกยินดีให้ทางราชการพิจารณาจ้างให้เข้าทาหน้าที่ ทหาร
เป็นการชั่วคราวทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด หากไม่ประสงค์เข้าทาหน้าที่ตามที่ ทางราชการกาหนด
จะถือว่าผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวทุกกรณี
๘.๓ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลาดับสารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีรายชื่อ
ทดแทนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงที่สละสิทธิ์ หรือขาดคุณสมบัติการเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
หรืออาจพิจารณาเรียกเข้าเพื่อทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมในตาแหน่งที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
สอดคล้ องตามความต้องการของกองทัพอากาศ โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิ ก หรือสิ้นผลไปนับตั้ งแต่
ประกาศรั บสมั ครและสอบคั ดเลื อกกาลั งพลส ารองเข้ าทาหน้ าที่ ทหารเป็ น การชั่ ว คราวนี้ ใ หม่ หรื อ ตามแต่
กรณีที่กองทัพอากาศกาหนด
อนึ่ ง การสอบคั ดเลื อกก าลั งพลส ารองเข้ าท าหน้ าที่ ทหารเป็ นการชั่ วคราว (ทหารอาสา)
ดาเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลื อ ได้
นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่กองอานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกกาลังพลส ารอง
เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

พลอากาศโท
(ประกาศิต เจริญยิ่ง)
เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ
ประธานอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกาลังพลสารอง
เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

น.ท. ................................ร่าง........................มิ.ย.๖๔
จ.ท. .............................พิมพ์/ทาน.................มิ.ย.๖๔
น.อ. ................................ตรวจ.....................มิ.ย.๖๔
รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.(อนุกรรมการ และ ผช.เลขานุการ)

น.อ. ................................ตรวจ.....................มิ.ย.๖๔
ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.(อนุกรรมการและเลขานุการ)

พล.อ.ต. ...........................ตรวจ.....................มิ.ย.๖๔
ผอ.สนพ.กพ.ทอ.(รองประธานอนุกรรมการ)

ผนวก ก
ตำแหน่งกำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำว (ทหำรอำสำ) ประจำปี ๒๕๖๔
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ผนวก ข
โรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ
ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. โรคความดันโลหิตสูง คือ วัดท่านั่ง ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒. โรคหรือความผิดปกติของตา
๒.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ (๒๐/๔๐๐) หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๒.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ
๖/๒๔ (๒๐/๗๐) หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง
๒.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
๒.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๒.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
๒.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
๒.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๒.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th)
๒.๙ ตาบอดสี
๓. โรคหรือความผิดปกติของหู
๓.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที
หรือเกินกว่า ๒๐ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง หรือไม่สามารถได้ยินจากการพูดคุยในระดับเสียงปกติ ระยะ ๓ - ๔ ฟุต
๓.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๓.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๔. โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๔.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๔.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๔.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๔.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
๔.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๔.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๕. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๕.๑ โลหิตจาง โดยระดับฮีโมโกลบิน (HB) น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
๕.๒ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
๕.๓ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

๖. โรคของระบบ...

ข-๒
๖. โรคของระบบหายใจ
๖.๑ โรคหืด (Asthma)
๖.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ/หรือ Forced Vital
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
๖.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
๖.๔ โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด
๖.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
๗. โรคของระบบปัสสาวะ
๗.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๗.๓ ไตวายเรื้อรัง
๗.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney)
๗.๕ อัตราการกรองของไต (eGFR) น้อยกว่า ๖๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๑.๗๓ ตารางเมตร
๗.๖ ไข่ขาวในปัสสาวะ (Urine Albumin) มากกว่าหรือเท่ากับสามบวก (3+)
๘. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๘.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ
๘.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
๘.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
๘.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
๘.๒ แขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ
๘.๒.๑ ความผิดรูปของนิ้วมือหรือนิ้วเท้านิ้วใดนิ้วหนึ่งและเห็นเด่นชัด
๘.๒.๒ ความพิการของข้อส่วนปลายนิ้วมือที่ใช้การไม่ได้
๘.๒.๓ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันไม่ได้หรือก่ามือไม่ได้
๘.๒.๔ แขน ขา มือ หรือเท้าด้ว น หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้ว ยวิธีใหม่ที่ สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๘.๒.๕ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๒.๖ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๘.๒.๗ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๒.๘ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๒.๙ นิ้ ว เท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้ว ขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๒.๑๐ นิ้วเท้า...

ข-๓
๘.๒.๑๐ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๒.๑๑ นิ้ว เท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่ห นึ่งนิ้ว ขึ้นไปด้ว นจนถึงข้อโคนนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๘.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทือ่ ชนิดถาวร
๘.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๙. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๙.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวรหรือท่างานมากผิดปกติ
๙.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร
๙.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๙.๔ เบาหวาน โดยระดับน้่าตาลในเลือด ไม่เกิน ๑๒๖ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
๙.๕ ภาวะอ้ว น (Obesity) ซึ ่ง มีด ัช นีค วามหนาของร่า งกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๙.๖ โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธ าตุ สารอาหาร ดุล สารน้่า
อิเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
๑๐. โรคติดเชื้อ
๑๐.๑ โรคเรื้อน
๑๐.๒ โรคเท้าช้าง
๑๐.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังแสดงอาการรุนแรง
๑๑. โรคทางประสาทวิทยา
๑๑.๑ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๑๑.๒ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๑๑.๓ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
๑๑.๔ สมองเสื่อม (Dementia)
๑๑.๕ โรค หรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขน หรือขาอย่างถาวร
๑๑.๖ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๑๒. โรคทางจิตเวช
๑๒.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑๒.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia)
๑๒.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced
Delusional Disorder)
๑๒.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
๑๒.๑.๔ โรคจิต...

ข-๔
๑๒.๑.๔ โรคจิตทีเ่ กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
๑๒.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
๑๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
๑๒.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
๑๒.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder)
๑๒.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
๑๒.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
๑๒.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๒.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐
หรือต่่ากว่านั้น
๑๒.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(Pervasive Development)
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๕. โรคอื่น ๆ
๑๕.๑ กะเทย (Hermaphrodism)
๑๕.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๑๕.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
๑๕.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
๑๕.๕ คนเผือก (Albino)
๑๕.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๑๕.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๑๕.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑๕.๘.๑ จมูกโหว่
๑๕.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
๑๕.๘.๓ ปากแหว่ง
๑๕.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis &
Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
๑๖. โรคอื่น ๆ ตามกฎกระทรวงและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน
๑๗. โรคหรื อความพิการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า
ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศได้
------------------------------------------------

ผนวก ค
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมต่อ การบรรจุ
เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. เมื่อสวมชุดกีฬา ได้แก่ เสื้อแขนสั้นคอแหลมหรือคอวี และกางเกงขาสั้น ซึ่งเป็นอาภรณ์ภัณฑ์
ของกองทัพอากาศ ส่าหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการทหารใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแบบ รวมทั้งเล่นกีฬา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมอื่น แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด (บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้
๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่บริเวณหนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู
ล่าคอ จนถึงกึ่งกลางด้านบนของช่องหน้าอกและต้นคอที่พ้นบริเวณคอเสื้อ
๑.๒ บริเวณแขนและมือ ตั้งแต่ครึ่งแขนท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
หัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก) ข้อพับแขน ข้อศอก แขนท่อนล่าง ข้อมือ หลังมือ ฝ่ามือ จนถึงปลายนิ้วมือทุกนิ้ว
๑.๓ บริเวณขาและเท้า ตั้งแต่ครึ่งขาท่อนบนส่วนล่าง (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูก
ข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า) ข้อพับขา เข่า ขาท่อนล่าง ข้อเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน หลังเท้า ฝ่าเท้า
จนถึงปลายนิ้วเท้าทุกนิ้ว
๒. รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ภาพประกอบค่าอธิบายข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
------------------------------------------------

ผนวก ง
รายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกกาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจาปี ๒๕๖๔
ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อกทุ ก คนจะต้ อ งเข้ าสอบคั ด เลื อ กรอบแรก และสอบคัด เลื อ กรอบสอง
โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๑. การสอบคัดเลือกรอบแรก
เนื้ อ หาการสอบวิ ช าการ เป็ น ข้ อ สอบแบ บปรนั ย ๔ ตั ว เลื อ ก จ านวน ๑๕๐ ข้ อ
มีรายละเอียดเนื้อหาการสอบวิชาการแต่ละวิชาดังนี้
วิชา
เนื้อหาการสอบ
จานวนข้อ
๑. ความสามารถทางด้านการ
(๑) การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๕๐
คิดคานวณและเหตุผล
(๒) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือ
ปริมาณ
(๓) การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล
(๔) ความสามารถทางด้านเหตุผล
(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
(๖) การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
๒. ภาษาไทย
ความเข้าใจและการใช้ภาษา
๒๗
๓. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
๓๐
สื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
๔. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
(๑) การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
๒๘
(๒) การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
(๓) การเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต
๕. ความรู้ทั่วไป
การทหารและกองทัพอากาศ
๑๕
รวม
๑๕๐
๒. การสอบคัดเลือกรอบสอง
๒.๑ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะในการสอบ ดังนี้
๒.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ, บุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒๐ คะแนน
กับการปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการทหารและท่วงทีวาจา
๒.๑.๒ ปฏิภาณไหวพริบ
๒๐ คะแนน
๒.๑.๓ การใช้ความรู้และความรอบรู้
๒๐ คะแนน
๒.๑.๔ ระบบวิธีคิด เป้าหมายในการมองคุณค่าตัวเอง
๒๐ คะแนน
๒.๑.๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ค่านิยม ทัศนคติต่อวิชาชีพทหาร ๒๐ คะแนน
และการควบคุมอารมณ์
๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน)
และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
๒.๓ การทดสอบ...

ง-๒
๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๓.๑ การทดสอบใช้ เกณฑ์ น้ าหนั กคะแนน ลุ กนั่ ง : ดั นพื้ น : วิ่ ง ๑,๐๐๐ เมตร
เท่ากับ ๒๐ : ๒๐ : ๖๐ รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๒.๓.๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๑ นาที
ลุกนั่ง
จานวนครั้ง

ดันพื้น
จานวนครั้ง

วิ่ง
๑,๐๐๐ เมตร
เวลา

จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที
(ครั้ง/นาที)
๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน
๔๕ ขึ้นไป
๔๑ – ๔๔
๓๒ – ๔๐
๒๘ – ๓๑
๒.๓.๓ การดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๑ นาที
จานวนครั้งที่ปฏิบัติได้ใน ๑ นาที
(ครั้ง/นาที)
๕๐ คะแนน ๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๐ คะแนน
๔๖ ขึ้นไป
๔๑ – ๔๕
๓๐ – ๔๐
๒๕ – ๒๙
๒.๓.๔ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๑๐ คะแนน
๒๐ – ๒๗

๑๐ คะแนน
๑๕ – ๒๔

จานวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาทีและวินาที
(นาที/วินาที)
๕๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
ต่ากว่า ๔.๓๑ ๔.๓๑ – ๔.๖๕ ๔.๖๖ – ๕.๐๙ ๕.๑๐ – ๕.๔๐ ๕.๔๑ – ๕.๘๕

๓. เกณฑ์การสอบคัดเลือกรอบแรก
๓.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือกรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบ
วิชาการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียงตาม
หมายเลขสมัครสอบ และคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไว้ จานวนไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราที่เปิดรับ
ยกเว้นกรณีตาแหน่งที่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามข้อ ๑.๑ ไม่ครบตามจานวน คณะกรรมการจะพิจารณา
จากผู้ที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย
๔. เกณฑ์การสอบคัดเลือกรอบสอง
๔.๑ กาหนดน้าหนักคะแนนสอบ สอบวิชาการ : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐
๔.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
๔.๒.๑ ประกาศโดยเรียงล าดับผู้ ที่สอบผ่ านการสอบคัดเลื อกตามผลคะแนนรวม
สอบคั ด เลื อ กรอบสองจากมากไปหาน้ อ ย กรณี มี ค ะแนนรวมเท่ ากั น ให้ พิ จ ารณาผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนสอบ
วิชาการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๔.๒.๒ การประกาศ...

ง-๓
๔.๒.๒ การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จะประกาศผู้ที่สอบผ่านการสอบ
คัดเลือกตัวจริงและตัวสารอง โดยขึ้นบัญชีตัวสารอง จานวน ๑ เท่าของอัตราที่เปิดรับ ยกเว้นในบางตาแหน่ง
ที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
๕. ผู้ ที่ ส อบผ่ านการสอบคัด เลื อ กรอบแรกแต่ ข าดสอบคัด เลื อ กรอบสอง ไม่ ว่าขั้ น ตอนใด
ขั้น ตอนหนึ่ ง หรือสอบไม่ผ่ านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนด จะถือว่าสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
รอบสุดท้าย
------------------------------------------------

