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ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

 ด้วย กองบิน ๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 จ ำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อต ำแหน่ง และกลุ่มงำน 
  ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี  กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 

 ๒. อัตรำค่ำตอบแทน 
  ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๐,๔๓๐ บำท และเงินช่วยค่ำครองชีพชั่วครำว เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 

 ๓. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง รำยละเอียดตำมผนวก ก. 
  หน้ำที่โดยย่อของต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรงบประมำณ ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 ๔. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๗ 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
   ๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี 
   ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมือง 
   ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย 
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
   ๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 

๔.๑.๑๐ ไม่เป็น ... 
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   ๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ 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 แต่หำกเป็นผู้ผ่ำน 
กำรเลือกสรร ต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะ 
   ๔.๒.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
เทคนิค (ปวท.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงกำรบัญชี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
กับลักษณะงำน และมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
   ๔.๒.๒ กรณีท่ีเป็นบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะต้องปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี โดยมี 
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม 
   ๔.๓.๑ กรณี ผู้ สมัครเป็นชำย ต้องไม่ เป็นผู้ที่ มีข้อผูกพันตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรรับรำชกำรทหำร ดังนี้ 
    ๔.๓.๑.๑ อยู่ระหว่ำงรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร (ทหำรเกณฑ์) 
    ๔.๓.๑.๒ เป็นทหำรกองเกินที่ต้องเข้ำรับรำชกำรทหำรในกองประจ ำกำร 
(เข้ำเป็นทหำรเกณฑ์) ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ๔.๓.๑.๓ อยู่ระหว่ำงกำรขอผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน 
เข้ำกองประจ ำกำร (กำรเกณฑ์ทหำร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๔.๓.๒ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสำมเณร ซึ่งไม่อำจให้เข้ำท ำกำรประเมินสมรรถนะ 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปได้ ทั้งนี้ เป็นไปตำมหนังสือ กรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๐๑ และค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๓๘ 
เรื่อง ห้ำมภิกษุสำมเณรเรียนวิชำชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๕. กำรสมัคร 
  ๕.๑ กำรรับสมัคร 
   รับสมัครทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ wing6.rtaf.organization@gmail.com 
เท่ำนั้น ตั้งแต่วันที ่๑๓ – ๑๗ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  ๕.๒ เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
   ๕.๒.๑ ผู้สมัคร ต้องสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตำมที่ก ำหนด 
เพียงช่องทำงเดียว และครั้งเดียวเท่ำนั้น อีกทั้งกำรสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในครั้งนี้ ถือว่ำ 
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรม  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแสดงเอกสำรหลักฐำน 
อันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน กรณีที่ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  
หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนของผู้สมัคร ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมที่ประกำศรับสมัครฉบับนี้ก ำหนด จะถือว่ำ 
ผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น 
 

๕.๒.๓ ผู้สมัคร ... 
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   ๕.๒.๓ ผู้สมัคร ต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมประกำศฉบับนี้ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน  
ประกอบกำรสมัครให้ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
  ๕.๓ ขั้นตอนกำรสมัคร 
   ๕.๓.๑ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลต่ำง ๆ ในใบสมัคร (รำยละเอียดตำมผนวก ข.) ให้ถูกต้อง 
ด้วยลำยมือของตนเองเท่ำนั้น และด ำเนินกำรส่งใบสมัคร พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัครที่ก ำหนด 
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ wing6.rtaf.organization@gmail.com ภำยในระยะเวลำกำรรับสมัคร 
ที่ก ำหนด 
   ๕.๓.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร 
    ๕.๓.๒.๑ รูปถ่ำยของผู้สมัคร ให้ใช้รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร 
    ๕.๓.๒.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
    ๕.๓.๒.๓ ส ำเนำหนังสือแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตรของผู้สมัคร กรณีที่ 
ยังไม่ได้รับหนังสือแสดงผลกำรศึกษำดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ 
    ๕.๓.๒.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
    ๕.๓.๒.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำและของมำรดำ กรณีที่บิดำหรือมำรดำ 
ถึงแก่กรรม ให้ใช้ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ตำยจำกส ำนักทะเบียนท้องถิ่น 
    ๕.๓.๒.๖ ส ำเนำหลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร ให้ ใช้ส ำเนำหลักฐำน 
สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘) หรือใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
    ๕.๓.๒.๗ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว 
หรือชื่อสกุล, ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบส ำคัญกำรหย่ำ (กรณีที่ชื่อตัวหรือชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน ๆ) 
    หมำยเหตุ หำกมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรสมัคร 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด 
กำรประเมินสมรรถนะ แนบท้ำยประกำศรับสมัครนี้ 

 ๗. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่ำ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) 
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำมต ำแหน่งที่สมัคร และมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด 
  ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่ำ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติ 
และกำรสอบสัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) โดยมีคะแนน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๓ ผู้ที่จะถือว่ำ เป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 
แต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมจ ำนวนที่เปิดรับสมัคร โดยพิจำรณำตำมล ำดับคะแนน ดังนี้ 
   ๗.๓.๑ ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ได้คะแนนมำกกว่ำ จะเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
   ๗.๓.๒ กรณีคะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ที่ ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๒ 
(กำรสอบสัมภำษณ์) มำกกว่ำ จะเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 

๗.๓.๓ กรณีคะแนน ... 

mailto:wing6.rtaf.organization@gmail.com


ส ำเนำถูกต้อง 

  น.ต. 
        (จรูญ  วิจำรัตน์) 
     รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
  ๗ ก.ย.๖๔ 

- ๔ - 
 

   ๗.๓.๓ กรณีคะแนนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบสัมภำษณ์) ตำมข้อ ๗.๓.๒ 
เท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติ) มำกกว่ำ จะเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
   ๗.๓.๔ กรณีคะแนนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (กำรสอบภำคปฏิบัติ) ตำมข้อ ๗.๓.๓ 
เท่ำกัน ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (กำรสอบภำควิชำกำร) มำกกว่ำ จะเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
  ๗.๔ กำรตัดสินของคณะกรรมกำร ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ๘. กำรประกำศบัญชรีำยชื่อต่ำง ๆ  รำยละเอียดตำมผนวก ค. 

 ๙. กำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  กองบิน ๖ จะขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในล ำดับส ำรอง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ เท่ำ 
ของจ ำนวนที่เปิดรับสมัคร ซึ่งอำจจะได้รับกำรพิจำรณำเรียกมำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งตำมคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทำงรำชกำร โดยบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

 ๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  กำรจัดจ้ำง จะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 

 ๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ๑๑.๑ ผู้สมัครสำมำรถติดตำมกำรประกำศต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำ 
และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ ได้ที่ www.wing6.rtaf.mi.th, www.facebook.com/WING6page 
และท่ี แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ 
  ๑๑.๒ กองบิน ๖ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร วัน เวลำ หรือสถำนที่ 
ตำมประกำศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๑๑.๓ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๐๓ ในวันเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 
 อนึ่ง กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปของกองบิน ๖ ด ำเนินกำร 
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ไม่มีผู้ใดสำมำรถ 
ช่วยเหลือได้ นอกจำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำนเอง หำกพบว่ำมีผู้ใดแอบอ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ๆ รวมทั้งเรียกรับ 
ผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งให้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 
โดยตรง หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๖๑๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 

                                  ประกำศ    ณ    วันที่     ๒     กันยำยน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                       (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ 
                                                                    (ชนะรัฐ  จันทรุเบกษำ) 
                                                                     ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 
                                           ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                           กองบิน ๖ 

 
 

 

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


ผนวก ก. 
ลักษณะงำนของต ำแหน่ง 

 
ต ำแหน่ง พนักงำนกำรเงินและบัญชี   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
กลุ่มงำน บริกำร 
ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ 
 ๑. จัดท ำ รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรทำงกำรเงินหรือกำรงบประมำณ 
 ๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 ๓. บันทึกรำยกำรในสมุดลงรำยกำรเบื้องต้น จัดท ำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่ำง ๆ 
  เกี่ยวกับกำรเงินและกำรงบประมำณ 
 ๔. ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 
 ๕. รับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ำยเฉพำะในหน้ำที่ของตน 
 ๖. ท ำงบแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีท่ีรับเงินไปจ่ำย 
 ๗. เก็บรักษำบัญชี และหลักฐำนประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 
 ๘. ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๙. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
รำยละเอียดกำรประเมินสมรรถนะ 

 

กำรประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้ 
- ควำมรู้ทั่วไป 
- ภำษำไทย 
- ภำษำอังกฤษ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ควำมรู้ตำมลักษณะงำน 

๑๐๐ กำรสอบภำควิชำกำร 
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง ๕๐ กำรสอบภำคปฏบิัต ิ
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- บุคลิกลักษณะ 
- กำรใช้ควำมรู ้
- ท่วงทีวำจำ 
- ปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมรู้ทั่วไป 

๕๐ กำรสอบสัมภำษณ ์
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

รวมคะแนนทั้งหมด ๒๐๐  

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
 

ใบสมัครเลขท่ี .............................. 
 
 

ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 
 

๑. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนำมสกุล 
(นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................ 

สมัครต ำแหน่ง 
พนักงำนกำรเงินและบัญชี 

ที่อยูท่ี่ติดต่อได้ ......................................................................................... 
................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ......................................... ID Line : …………………… 
E-mail Address …………………………………………………………….……........ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
............................................. 

อำยุ 
................. ปี 

สถำนที่เกิด 
............................................. 

เชื้อชำติ 
..................... 

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 
................................................................................................................... 
ออกให้ที่ อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................ 
วันเดือนปีที่ออกบัตร .................................. หมดอำยุ .............................. 

สถำนภำพสมรส 
............................................. 

สัญชำต ิ
..................... 

กำรรับรำชกำรทหำร 
............................................. 

ศำสนำ 
..................... 

อำชีพปัจจบุัน ................................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน ........................................................................................................................................ 

๒. ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถำนศึกษำ ประกำศนียบัตร / ปริญญำบตัร / วิชำเอก 
จำก ถึง 

    
    
    

หลักสูตรเพิ่มเติม 
  
  
  

๓. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง ๓ ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู ่

ของหน่วยงำน 
ต ำแหน่งงำน 

และหน้ำทีโ่ดยย่อ 
เงินเดือน 

สำเหตุ 
ที่ออกจำกงำน จำก ถึง 

      
      
      

 

ติด 
รูปถ่ำย 

ขนำด ๑ นิ้ว 



หน้ำ ๒ 
 

โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนทีท่ ำผำ่นมำในช่วง ๓ ปีหลัง 
 
 
 

โปรดให้ควำมเห็นเก่ียวกับประสบกำรณ์ที่ได้รบั และอธบิำยวำ่ประสบกำรณน์ั้น ๆ เปน็ประโยชน์ต่องำนที่สมัครในครั้งนี้ 
อย่ำงไรบำ้ง 

 
 
 

๔. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

๕. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บงัคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคล 
 ที่เป็นญำติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบนั 
ที่ท ำงำนปัจจุบนั 
และโทรศัพท ์

ควำมสัมพันธ ์
กับท่ำน 

    
    
    
    
    

๖. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ระบไุว้ในข้อ ๙ แหง่ระเบยีบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 ขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมใดเป็นควำมเท็จ หรือไม่ตรง 
กับควำมจริง ให้ถือเป็นหลักฐำนเพื่อเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 

 
 

      ลงชื่อ ....................................................................... ผู้สมัคร 
             (......................................................................) 
      ยื่นใบสมัคร วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 



ผนวก ค. 
ก ำหนดกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ของ กองบิน ๖ 

 

วัน เดือน ปี ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

๑๓ – ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ รับสมัครทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
ที่ wing6.rtaf.organization@gmail.com 

 

๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
(กำรสอบภำควิชำกำร)  
ที่  www.wing6.rtaf.mi.th 
    www.facebook.com/WING6page 
    และที่ แผนกก ำลังพล กองบงัคับกำร กองบิน ๖ 

 

๒๘ กันยำยน ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
(กำรสอบภำควิชำกำร) 

 

๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
(กำรสอบภำคปฏิบัติและกำรสอบสัมภำษณ์) 
ที่  www.wing6.rtaf.mi.th 
    www.facebook.com/WING6page 
    และที่ แผนกก ำลังพล กองบงัคับกำร กองบิน ๖ 

 

๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๙.๓๐ น. 

กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
(กำรสอบภำคปฏิบัติและกำรสอบสัมภำษณ์) 

 

๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ที่  www.wing6.rtaf.mi.th, 
    www.facebook.com/WING6page 
    และที่ แผนกก ำลังพล กองบงัคับกำร กองบิน ๖ 

 

๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

กำรจัดท ำสัญญำจำ้ง 
ที่ แผนกก ำลงัพล กองบังคบักำร กองบิน ๖ 
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