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ประกาศกองบิน ๔๑  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

----------------- 

  ด้วย กองบิน ๔๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
รายเดือน จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 - ต าแหน่ง พนักงานสถิติ รพ.กองบิน กองบิน ๔๑ จ านวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 
๑๓,๘๐๐ บาท  

 ๒. ระยะเวลาการจ้าง  
  - ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๓. คุณวุฒิของผู้สมัคร  
  -  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้                                                                                                  
  ๔.๑   เพศชายหรือหญิง (เพศชายต้องพ้นภาระการตรวจเลือกทหารแล้ว) 
                         ๔.๒ เป็นผู้มีสัญชาติไทย       
                         ๔.๓ อายุ ๑๘ - ๓๕ ปี นับตาม พ.ศ.เกิด (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๔๐)  
           ๔.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๔.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
                 ๔.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 ๔.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   
 ๔.๘  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๔.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระท า
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๔.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
 ๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  
 

  
๔.๑๒   ไม่เป็นผู้ … 



- ๒ - 
  
 ๔.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
   ๔.๑๓ ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๕ และ ๔.๖ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
จะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนท าสัญญาจ้าง    

 ๕.  คุณสมบัติเฉพาะ (เพ่ิมเติม) 
                         ๕.๑ มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  ๕.๒ หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                               

 ๖. หน้าที่โดยย่อของต าแหน่ง พนักงานสถิติ รพ.กองบิน กองบิน ๔๑ 
  ๖.๑ ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อจัดท ารายงาน 
วิเคราะห์ วิจัย และประมาณการความต้องการต่าง ๆ ใส่แฟ้มประวัติผู้ป่วย 
  ๖.๒  จัดประเภทข้อมูลตามลักษณะงานโดยการบันทึกด้วยมือและคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๓  รายงานสถิติประจ าเดือนและประจ าปี ให้กับหน่วยงานภายใน ทอ.และหน่วยงาน 
ภายนอก ทอ.โดยการแปลงข้อมูล เป็นแผนภูมิ กราฟ ดัชนี 
  ๖.๔  ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ 
 ๖.๕  ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
  ๖.๖  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับราชการ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

    ๗.  หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร (พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
                        ๗.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวด าครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๗.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๗.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 
ต้องน าใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย)  
 ๗.๔ ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตรให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)  
 ๗.๕ สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน (สด.๓ หรือ สด.๘) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจ าการ (สด.๔๓)  
 ๗.๖   ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 

 ๘. การสมัคร  
 - ยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี แผนกก าลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ ตั้งแต่ วันจันทร์
ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ น. และ
สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๐ ๒๖๑๕  
 ๙. การแต่งกาย  
  -  ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ โดยเด็ดขาด) 
ตั้งแต่วันรับสมัคร วันสอบภาควิชาการ และวันสอบสัมภาษณ์ กรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสมให้ถือว่าเป็นผู้ขาด
ความรับผิดชอบ และขาดความพร้อมเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งจะ
พิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน 
  

 
๑๐.  เงื่อนไข … 



- ๓ - 
 
 ๑๐.  เงือ่นไขการรับสมัคร 
   -  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้  
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ 
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 ๑๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  -  กองบิน ๔๑ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ณ แผนกก าลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ และทางเว็บไซต์ http://www.wing41.rtaf.mi.th ส าหรับวันเวลาสอบ 
คัดเลือก วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

   ๑๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
     ๑๒.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
    ๑๒.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบ 
คัดเลือกแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐       

  ๑๓.  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   -  กองบิน ๔๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนน ในกรณีที่ 
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว 
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในต าแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

                 ๑๔.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๑      ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
                                    (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ชาตินนท์    สท้านไผท 
                                                                 (ชาตินนท์    สท้านไผท) 
  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองบิน ๔๑  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร.ต.  ร่าง  ก.ย.๕๘ 
จ.ต. พิมพ์/ทาน  ก.ย.๕๘ 
น.ต. ตรวจ  ก.ย.๕๘ 
น.ท. ตรวจ  ก.ย.๕๘ 
น.อ. ตรวจ  ก.ย.๕๘ 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 ร.ต. 
 (ชัชวัชส ์ ติดชม) 
 นกพ.ผกพ.บก.บน.๔๑. 
 พ.ย.๕๗ 
 
 

http://www.wing41.rtaf.mi.th/


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

 
ใบสมคัรลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
        

                                                              เขียนที ่                                                . 
   วันที่           เดือน                    พ.ศ.                . 
  ข้าพเจ้าชื่อ                                    นามสกุล                           สัญชาติ              . 
เชื้อชาติ                ศาสนา                   เกิดป ี                วันที่         เดอืน             พ.ศ.              .       
อายุ          ปี          เดือน  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน                                                           .  
สถานที่เกิด                                 อ าเภอ                            จังหวัด                    . 
สถานภาพทางครอบครัว      โสด      สมรส       หย่าร้าง      ม่าย จ านวนบุตร               คน 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                      หมู่ที ่             ต าบล              อ าเภอ             จังหวัด.                .                                                        
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่            หมู่ที ่             ต าบล              อ าเภอ             จังหวัด.               .                 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้                                    E-mail Address                                                   . 
ชื่อภรรยา,สามี                                          สถานที่ท างาน                                                     .         
ชื่อบิดา                                         อายุ          ปี    ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม              
ชื่อมารดา                                      อายุ          ปี    ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม        
ข้าพเจ้าเคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยมีกรณีกระท าความผิดอ่ืนใดบ้าง (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
                                                                                                                                  . 
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร                                จากสถานศึกษาชื่อ                                                . 
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด                                  จากสถานศึกษาชื่อ                                               .                                           
ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน) ต าแหน่ง                                                              . 
เดิมข้าพเจ้าเคยท างานที ่                                                                                                    . 
ได้ออกตั้งแต่ วันที่         เดือน              พ.ศ.               โดยเหตุ                                                 . 
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี) 
            
             
                            
             
             

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครใน
ครั้งนี้ อย่างไร 
            
             
                            
             
             

 

ติดรูปถ่าย 
หนา้ตรงขนาด 

๑ น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 



- ๒ - 

ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
            
             
                            
             
             

บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อ
บุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน)   

๑. ชื่อ                           สกุล                             ต าแหน่งปัจจุบัน                                          . 
ที่ท างานปัจจุบัน                                                           .โทรศัพท์                                         .

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน                                                                                                    . 

๒. ชื่อ                           สกุล                             ต าแหน่งปัจจุบัน                                          . 
ที่ท างานปัจจุบัน                                                           .โทรศัพท ์                                        .

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน                                                                                                    . 

๓. ชื่อ                           สกุล                             ต าแหน่งปัจจุบัน                                          . 
ที่ท างานปัจจุบัน                                                           .โทรศัพท ์                                        .

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน                                                                                                    . 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประกาศ 
 
 
                        (ลงชื่อ)                                                      ผู้สมัคร  

                                                         (                                            )         
 
หมายเหตุ   :  ให้ผู้สมัครน าหนังสือส าคัญทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ พร้อมด้วยสมุดประจ าตัวทหาร          
                  กองประจ าการ หรือใบส าคัญทหารกองประจ าการ ประเภทที่ ๒ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
โปรดทราบ  :   ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโปรดระวังการแอบอ้างและเรียกเงินค่าช่วยเหลือต่าง ๆ โดยอย่าหลงเชื่อ      
                    ค าแอบอ้าง ของผู้หนึ่งผู้ใด ว่าสามารถติดต่อช่วยเหลือท่านเข้ารับราชการในครั้งนี้ได้เป็นอันขาด 
                    และทางราชการจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 


