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ประกำศกองบิน ๖ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

 

 ด้วย กองบิน ๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพ่ือปฏิบัติงำนตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของกองบิน ๖ จ ำนวน ๓ คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อต ำแหน่ ง 
  ต ำแหน่ง พนักงำนจำ้งเหมำบริกำร 

 ๒. ค ำตอบแหท่ที่จะได้รับ 
  ค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) เดือนละ ๗,๕๐๐ บำท 

 ๓. ลักษณะงำ่ของต ำแหน่ ง 
  ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่รำชกำรและภูมิทัศน์ ภำยในบริเวณ กองบิน ๖ 
รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๔. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๕. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๕.๑ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ ์(นับถึงวันที่รับสมัคร) 
  ๕.๒ กรณีเป็นชำย ต้องพ้นภำระกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว 
  ๕.๓ มีสัญชำติไทย แต่มิใช่โดยกำรแปลงสัญชำติตำมกฎหมำย 
  ๕.๔  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 

 ๖. ลักษณะต้องน้ำมของผู้สมัคร 
  ๖.๑ เป็นผู้ เลื่ อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
  ๖.๒ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๖.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๖.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  ๖.๕ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  ๖.๖ ไม่เป็นบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ำรังเกียจของสังคม 
  ๖.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
 
 

๖.๘ ไม่เป็น ... 
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  ๖.๘ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่น 
ของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๙ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมือง 
  ผู้ที่ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ อนุโลมให้สมัครได้ หำกเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 

 ๗. กำรรับสมัคร 
  ๗.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   สมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ แขวงสนำมบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๔ ในเวลำรำชกำร (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
  ๗.๒ หลักฐำนกำรสมัคร 
   ๗.๒.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๒ รูปถ่ำยของผู้สมัคร ถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตำด ำ 
ถ่ำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๗.๒.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำ กรณีที่บิดำมำรดำถึงแก่กรรม ต้องน ำ 
ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ตำย หรือหนังสือรับรองจำกส ำนักทะเบียนท้องถิ่นมำแสดงด้วย พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๕ ระเบียนแสดงผลกำรกำรศึกษำครบหลักสูตรของผู้สมัคร (กรณีที่ยังไม่ได้รับ 
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ 
กำรศึกษำตำมท่ีก ำหนด พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๖ ผู้สมัครเป็นชำย ให้น ำหลักฐำนสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘) 
หรือหนังสือลงบัญชีทหำรกองเกิน (สด.๙) หรือหลักฐำนทะเบียนกองประจ ำกำร (สด.๓) หรือใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๗ ผู้สมัครเป็นหญิง หำกท ำกำรสมรสแล้ว ให้ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
ไปแสดงด้วย จ ำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒.๘ กรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัคร ให้น ำหนังสือส ำคัญ 
แสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมส ำเนำ ๑ ฉบับ 
   หมำยเหตุ หำกมีหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 
  ๗.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัคร ต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง หำกตรวจสอบในภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ 
หรือหลักฐำนกำรสมัครซึ่งผู้สมัครน ำมำยื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร หรือ ในกรณีที่มี 
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ในครั้งนี้ ให้ถือว่ำ ผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสมัคร 
ทุกกรณ ี
 

๘. ก ำน่ด ... 



ส ำเนำถูกต้อง 

  น.ต. 
        (จรูญ  วิจำรัตน์) 
    รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
         ๑๖ ก.ย.๖๔ 
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 ๘. ก ำน่ดกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ในวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

 ๙. กำรแหต งกำย 
  ๙.๑ ผู้สมัครเป็นชำย ให้สวมเสื้อคอปก กำงเกงขำยำว โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง 
และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
  ๙.๒ ผู้ สมัครเป็นหญิ ง ให้สวมเสื้อ  และกระโปรงหรือกำงเกงขำยำวทรงสุภำพ 
และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
  ผู้สมัครจะต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย กรณีที่แต่งกำยไม่เหมำะสม ให้ถือว่ำเป็นผู้ที่  
ขำดควำมรับผิดชอบและขำดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่ง ซึ่งจะพิจำรณำตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือก  
ทุกขั้นตอน 

 ๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ๑๐.๑ ผู้สมัคร สำมำรถติดตำมประกำศของกองบิน ๖ ได้ที่www.wing6.rtaf.mi.th, 
www.facebook.com/WING6page และท่ี แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ 
  ๑๐.๒ กองบิน ๖ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร วัน เวลำ หรือสถำนที่ 
ตำมประกำศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๑๐.๓ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๐๓ ในวันเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 

 อนึ่ง กำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรของ กองบิน ๖ 
ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ไม่มีผู้ใดสำมำรถช่วยเหลือได้ นอกจำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำนเอง หำกพบว่ำ  
มีผู้ใดแอบอ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ๆ รวมทั้งเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งให้  กองบิน ๖ โดยตรง 
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๖๑๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 
 
                                  ประกำศ    ณ    วันที่     ๑๓     กันยำยน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

     (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ 
               (ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ) 
                                                                         ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wing6.rtaf.mi.th/
http://www.facebook.com/WING6page


 

แหผ่ที่โดยสังเขป 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ.พนลโยธิ่ 

 N 

โรงเรีย่่ำยเรืออำกำศ 
นอประชุมกำ่ตรัต่์ 

พิพิธภัณฑ์ ทอ. 

น่ วยบัญชำกำร
อำกำศโยธิ่ 

สระ่  ำ 

ลำ่จอดรถ 

แหผ่กก ำลังพล 
กองบังคับกำร กองบิ่ ๖ 

ไป สะพำ่ในม  ไป รังสิต 

สถำ่ที่รับสมัคร 
แหผ่กก ำลังพล กองบังคบักำร กองบิ่ ๖ 


