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ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
กองบิน ๖ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

 ด้วย กองบิน ๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และอัตรำค่ำตอบแทน 
  ๑.๑ ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ กลุ่มงำนเทคนิค จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ๑.๒ ค่ำตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพชั่วครำวเดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 

 ๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (รำยละเอียดตำมผนวก ก.) 
  มีหน้ำที่ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 
ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงไฟฟ้ำ 

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

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
   ๔.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
   ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำง 
ของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที ่
ในพรรคกำรเมือง 
   ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
   ๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ 
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 

๔.๑.๑๑ ไม่เป็น ... 
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   ๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   ผู้ที่ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔.๑.๔ และข้อ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกเป็น 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 
  ๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะ 
   ๔.๒.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
เทคนิค (ปวท.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน 
   ๔.๒.๒ กรณีที่เป็นผู้ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี โดยมี
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 
  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม 
   ๔.๓.๑ มีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
   ๔.๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ดังนี้ 
    ๔.๓.๒.๑ อยู่ระหว่ำงรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร (ทหำรเกณฑ์) 
    ๔.๓.๒.๒ เป็นทหำรกองเกินที่ต้องเข้ำรับรำชกำรทหำรในกองประจ ำกำร 
(เข้ำเป็นทหำรเกณฑ์) ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
    ๔.๓.๒.๓ อยู่ระหว่ำงกำรขอผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน 
เข้ำกองประจ ำกำร (กำรเกณฑ์ทหำร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
   ๔.๓.๓ 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. กำรรับสมัคร 
  ๕.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ ตั้งแต ่
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลำ ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  ๕.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำจ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๒ รูปถ่ำยปัจจุบันของผู้สมัคร ถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ 
ถ่ำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๕.๒.๓ ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
   ๕.๒.๔ ระเบียนแสดงผลกำรกำรศึกษำครบหลักสูตรของผู้สมัคร (กรณีที่ยังไม่ได้รับ 
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ  
กำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่รับสมัคร ทั้งนี้ ต้องมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
 

๕.๒.๕ หลักฐำน ... 
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   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 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครฉบับนี้จริง และจะต้อง 
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี  
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร  
อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ  
กำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะ ตำมที่ก ำหนด  
แนบท้ำยประกำศรับสมัครฉบับนี้ 

 ๗. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จะต้องเป็นผู้ที่มี 
คุณสมบัติตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร และมีหลักฐำนครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด 
  ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  ๗.๓ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยมีคะแนนรวมแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๘. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ๘.๑ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำมหมำยเลขสมัครสอบ 
ไม่เกิน ๕ เท่ำ ของจ ำนวนอัตรำที่เปิดรับสมัคร โดยพิจำรณำจำกล ำดับคะแนน 
  ๘.๒ ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   ๙.๒.๑ พิจำรณำเรียงตำมล ำดับคะแนน โดยส ำรองผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับ 
คะแนนไว้ไม่เกิน ๕ เท่ำ ของจ ำนวนที่รับสมัคร หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งพิจำรณำผู้ที่ได้คะแนน 
ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
   ๘.๒.๒ กรณีที่มีคะแนนรวมเท่ำกัน พิจำรณำผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ และหำกยังมีคะแนนเท่ำกันอีก ผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ 
   ๘.๒.๓ บัญชีรำยชื่อดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อหรือนับตั้งแต่วันที่มปีระกำศรับสมัครในต ำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 

๙. กำรจัด ... 



- ๔ - 
 
 

 ๙. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง จะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อ 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ 

 ๑๐. ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ผู้สมัครสำมำรถติดตำมประกำศต่ำง ๆ ของ กองบิน ๖ ได้ทำง www.wing6.rtaf.mi.th, 
www.facebook.com/WING6page และที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ หรือสำมำรถติดต่อ 
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๐๓ ในวันเวลำรำชกำร 
เท่ำนั้น 

 อนึ่ง กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปของกองบิน ๖ ด ำเนินกำร 
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ไม่มีผู้ ใด 
สำมำรถช่วยเหลือได้ นอกจำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำนเอง หำกพบว่ำมีผู้ใดแอบอ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ๆ  
รวมทั้งเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งให้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
พนักงำนรำชกำร กองบิน ๖ โดยตรง หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๖๑๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
ในวันและเวลำรำชกำร เท่ำนั้น 
 
                              ประกำศ    ณ    วันที่    ๒๑    มิถุนำยน   พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

                                       (ลงชื่อ) นำวำอำกำศเอก อธิรำช  ศิริทรัพย์ 
                                                                    (อธิรำช  ศิริทรัพย์) 
                                                                   ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 
                                        ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                         กองบิน ๖ 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 น.ต. 
      (จรูญ  วิจำรัตน์) 
  รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
        ๒๒ มิ.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

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


ผนวก 
ลักษณะงานของต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ   จ ำนวน ๑ อัตรำ 
กลุ่มงาน เทคนิค 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
 ๑. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์ 
  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ๒. ใช้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์ และงำนสำยไฟ 
 ๓. ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทำงเคมี-ไฟฟ้ำ 
 ๔. ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
 ๖. ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ 

 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 
- ควำมรู้ทั่วไป 
- ภำษำไทย 
- ภำษำอังกฤษ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ควำมรู้ตำมลักษณะงำน 

๑๐๐ กำรสอบภำควิชำกำร 
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ กำรสอบภำคปฏบิัต ิ
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- บุคลิกลักษณะ 
- กำรใช้ควำมรู ้
- ท่วงทีวำจำ 
- ปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมรู้ทั่วไป 

๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ ์
(ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๖๐) 

รวมคะแนนทั้งหมด ๓๐๐  

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่โดยสังเขป 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ.พหลโยธิน 

 N 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
หอประชุมกานตรัตน์ 

พิพิธภัณฑ์ ทอ. 

หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน 

สระน้ า 

ลานจอดรถ 

แผนกก าลังพล 
กองบังคับการ กองบิน ๖ 

ไป สะพานใหม่ ไป รังสิต 

ปั๊มน้ ามัน 

สถานที่รบัสมัคร 
แผนกก าลังพล กองบังคบัการ กองบิน ๖ 


