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ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

 ด้วย กองบิน ๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
  - ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ กลุ่มงำนบริกำร 
ค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 

 ๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
  ๒.๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำร 
และเอกสำรของทำงรำชกำร 
  ๒.๒ รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำรและเอกสำรของทำงรำชกำร 
  ๒.๓ ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร 
และงำนธุรกำรทั้งปวง 
  ๒.๔ ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
และอำคำรสถำนที ่
  ๒.๕ ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
   ๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ ลบด้วย พ.ศ.ที่เกิด) นับถึงวันที่รับสมัคร 
   ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำง 
ของหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมือง 
   ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๑.๗ ไม่เป็น ... 
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   ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
   ๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๔.๑.๑๐ ไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ 
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   ๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   ผู้ที่ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔.๑.๔ และข้อ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกเป็น 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะ 
   ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น – มัธยมศึกษำตอนปลำย (สำยสำมัญ) 
หรือเทียบเท่ำ 

 ๕. กำรรับสมัคร 
  ๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลำ ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ 
หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
  ๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำจ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๒ รูปถ่ำยปัจจุบันของผู้สมัคร สีหรือขำวด ำ ถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก 
และแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๕.๒.๓ ระเบียนแสดงผลกำรกำรศึกษำครบหลักสูตรของผู้สมัคร (กรณีที่ยังไม่ได้รับ 
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ตรงกับต ำแหน่งที่รับสมัคร ทั้งนี้ ต้องมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
   ๕.๒.๔ ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร และของบิดำมำรดำ กรณีที่บิดำมำรดำถึงแก่กรรม 
ต้องน ำใบมรณบัตรของผู้ตำยจำกส ำนักทะเบียนท้องถิ่นมำแสดงด้วย 
   ๕.๒.๕  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร กรณีผู้สมัครเป็นเพศชำย ให้น ำหลักฐำน 
สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘) หรือหนังสือลงบัญชีทหำรกองเกิน (สด.๙) หรือหลักฐำนทะเบียน 
กองประจ ำกำร (สด.๓) หรือใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
   ๕.๒.๖ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, 
ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบส ำคัญกำรหย่ำ (กรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน ๆ) 
   หมำยเหตุ หำกมีหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 
 
 

๕.๓ เงื่อนไข ... 
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  ๕.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด 
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้  
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้  
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะ ตำมรำยละเอียด 
กำรประเมินสมรรถนะแนบท้ำยประกำศนี้ 

 ๗. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๗.๑ ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร และมีหลักฐำนครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด 
  ๗.๒ ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติ 
และกำรสัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๓ ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติและกำรสัมภำษณ์) โดยมีคะแนนแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวม 
คะแนนทุกด้ำนแล้ว ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ 
ในกำรประเมินสมรรถนะ 
  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ ในวันอังคำรที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ และทำงเว็บไซต์ www.wing6.rtaf.mi.th 

 ๙. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ๙.๑ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
ตำมหมำยเลขสมัครสอบไม่เกิน ๕ เท่ำ ของจ ำนวนที่เปิดรับ โดยพิจำรณำจำกล ำดับคะแนน 
  ๙.๒ ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   ๙.๒.๑ พิจำรณำเรียงตำมล ำดับคะแนน โดยส ำรองผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับ 
คะแนนไว้ไม่เกิน ๕ เท่ำ ของจ ำนวนที่เปิดรับ หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งกำรคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนน 
ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) และกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติ
และกำรสอบสัมภำษณ์) รวมกันมำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
   ๙.๒.๒ กรณีที่มีคะแนนรวมเท่ำกัน พิจำรณำผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติและกำรสอบสัมภำษณ์) มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ หำกยังมีคะแนนเท่ำกันอีก 
ผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
 

๙.๒.๓ บัญช ี... 

http://www.wing6.rtaf.mi.th/


- ๔  
 
 

   ๙.๒.๓ บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อหรือนับตั้งแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลอืกสรร 
 
                                  ประกำศ   ณ   วันที่     ๓๐    พฤษภำคม   พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

                                     (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก จิรภัทร์  ปี่ทอง 
                                                                  (จิรภัทร์  ปี่ทอง) 
                                                                ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 
                                    ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                     กองบิน ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดกำรประเมนิสมรรถนะ 
 

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 

กลุ่มงำน บริกำร 

ลักษณะงำน ๑. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำร 
  และเอกสำรของทำงรำชกำร 
 ๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำรและเอกสำรของทำงรำชกำร 
 ๓. ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร 
  และงำนธุรกำรทั้งปวง 
 ๔. ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  และอำคำรสถำนที่ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๓ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

รำยละเอียดกำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

ควำมรู้   
     - ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน ๖๐ กำรสอบข้อเขียน 
     - ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง ๔๐ กำรสอบข้อเขียน 

คะแนนรวม ๑๐๐  
คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   
     - กำรปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕๐ กำรสอบภำคปฏิบัติ 
     - บุคลิกลักษณะ ๑๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
     - กำรใช้ควำมรู้ ๑๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
     - ท่วงทีวำจำ ๑๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
     - ปฏิภำณไหวพริบ ๑๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
     - ควำมรู้ทั่วไป ๑๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 

คะแนนรวม ๑๐๐  
รวมคะแนนทั้งหมด ๒๐๐  

 
 


