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ประกำศกองบิน ๖ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 

 
 ด้วย กองบิน ๖ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
จ ำนวน ๓๐ อัตรำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ช่ือต ำแหน่ง และอัตรำค่ำตอบแทน 
  ๑.๑ ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
  ๑.๒ อัตรำค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) เดือนละ ๗,๕๐๐ บำท 

 ๒. ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
  มีหน้ำท่ี ดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรสถำนท่ีและภูมิทัศน์ภำยในบริเวณกองบิน ๖ 
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ต้ังแต่วันท่ีมีค ำส่ังจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ 

 ๔. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ๔.๑ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
  ๔.๒ เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
  ๔.๓ ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
  ๔.๔ กรณีเป็นชำย ไม่เป็นผู้ท่ีมีข้อผูกพันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 

 ๕. ลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร 
  ๕.๑ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่น 
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
  ๕.๒ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
  ๕.๓ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๕.๕ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงถูกส่ังพักรำชกำร หรือถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  ๕.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  ๕.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
  ๕.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด 
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  ๕.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 

ผู้ท่ี ... 
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  ผู้ท่ีขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ อนุโลมให้สมัครได้ หำกเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 

 ๖. กำรรับสมัคร 
  ๖.๑ วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร 
   สมัครด้วยตนเอง ท่ี แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ แขวงสนำมบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ระหว่ำงวันท่ี ๒๑ – ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลำ ๑๕.๐๐ น. 
(เว้นวันหยุดรำชกำร) รำยละเอียดสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ 
  ๖.๒ หลักฐำนประกอบกำรสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ มีดังนี้ 
   ๖.๒.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป 
   ๖.๒.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
   ๖.๒.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
   ๖.๒.๔ ระเบียนแสดงผลกำรกำรศึกษำครบหลักสูตรของผู้สมัคร (กรณีท่ียังไม่ได้รับ 
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ 
ตรงกับต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 
   ๖.๒.๕ ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญแสดงกำรเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล, 
ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบส ำคัญกำรหย่ำ (กรณีท่ีช่ือตัวหรือช่ือสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอื่น ๆ) 
   ๖.๒.๖ กรณีเป็นชำย ให้น ำส ำเนำหลักฐำนสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘) 
หรือหนังสือลงบัญชีทหำรกองเกิน (สด.๙) หรือหลักฐำนทะเบียนกองประจ ำกำร (สด.๓) หรือใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
   หมำยเหตุ หำกมีหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร 
  ๖.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ๖.๓.๑ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มี 
คุณสมบัติท่ัวไปตรงตำมประกำศรับสมัครฉบับนี้จริง และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง  
ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร 
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร  
และกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 
   ๖.๓.๒ ผู้สมัครต้องน ำผลกำรตรวจหำเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19X ด้วยชุดตรวจ 
ATK (Antigen Test Kit) ไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมง มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจสอบ 
กับบุคคลท่ีอ้ำงอิง 

 ๘. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ท่ัวไป 
และมีหลักฐำนประกอบกำรรับสมัครครบถ้วนและถูกต้อง ตำมท่ีก ำหนด 
 

๙. กำรประกำศ ... 
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 ๙. กำรประกำศบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  กองบิน ๖ จะประกำศบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร พิจำรณำเรียงตำมล ำดับคะแนน 
จำกกำรประเมินสมรรถนะ และโดยส ำรองผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนไว้ไม่เกิน ๕ เท่ำ ของจ ำนวน
อัตรำท่ีเปิดรับสมัคร 
 ๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง จะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนท่ีสอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยช่ือ 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

 ๑๑. ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ผู้สมัครสำมำรถติดตำมประกำศต่ำง ๆ ของ กองบิน ๖ ได้ทำง www.wing6.rtaf.mi.th, 
www.facebook.com/WING6page และท่ี แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ หรือสำมำรถติดต่อ 
สอบถำมรำยละเอียดได้ท่ี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันเวลำรำชกำรเท่ำนั้น 
 อนึ่ง กำรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรของกองบิน ๖ นั้น 
กองบิน ๖ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ไม่มี ผู้ใดสำมำรถช่วยเหลือได้ นอกจำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำนเอง 
หำกพบว่ำมีผู้ใดแอบอ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ๆ รวมท้ังเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งให้  กองบิน ๖ 
โดยตรง หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๖๑๕ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันและเวลำรำชกำร เท่ำนั้น 
 
     ประกำศ   ณ   วันท่ี   ๒๐   กันยำยน   พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

                                       (ลงช่ือ) นำวำอำกำศเอก อธิรำช  ศิริทรัพย์ 
                                                                    (อธิรำช  ศิริทรัพย์) 
                                                                   ผู้บังคับกำรกองบิน ๖ 

 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 น.ต. 
      (จรูญ  วิจำรัตน์) 
  รอง หน.ผกพ.บก.บน.๖ 
         ๒๐ ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 

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


ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
 

ล ำดับ สถำนท่ีปฏิบัติงำน จ ำนวนอัตรำ หมำยเหตุ 
๑ กองบังคับกำร กองบิน ๖ ๒ อัตรำ  
๒ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๖ ๑ อัตรำ  
๓ แผนกกำรเงิน กองบิน ๖ ๑ อัตรำ  
๔ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ๓ อัตรำ  
๕ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ๖ อัตรำ  
๖ ฝูงบิน ๖๐๓ กองบิน ๖ ๗ อัตรำ  
๗ ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ๒ อัตรำ  
๙ แผนกช่ำงโยธำ กองบิน ๖ ๖ อัตรำ  

๑๐ แผนกสวัสดิกำร กองบิน ๖ ๒ อัตรำ  
 


