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สำเนำคู่ฉบับ

ประกาศกองบิน ๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ด้วย กองบิน ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จานวน ๑ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และค่าจ้างที่จะได้รับ
พนั ก งานรั ก ษาสถานที่ (เพศชาย) จ านวน ๑ อั ต รา ค่ า จ้ า งเดื อ นละ ๗,๐๐๐ บาท
ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๓.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นภาระ
การรับราชการทหารกองประจาการ)
๓.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อั นมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๑.๔ ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๑.๕ ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรื อจิ ตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรื อเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น
ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคย ...

-๒๓.๑.๑๑ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการคัดเลือก
จะต้องลาออกจากตาแหน่งดังกล่าวก่อนทาสัญญาจ้าง
๔. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
๕. ระยะเวลาการจ้างเหมา วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๖. การรับสมัคร
๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกาลังพล กองบังคับการ
กองบิน ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔ โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๐๗๑ ต่อ ๕-๓๒๔๘, ๕-๓๒๑๑ หรือเว็บไซต์ของกองบิน ๔
(www.wing4.rtaf.mi.th)
๖.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๖.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๖.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียัง
ไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรั บรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่รับสมัคร
๖.๒.๓ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๖.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๖.๒.๕ ส าเนาหลั กฐานอื่ น เช่ น ใบเปลี่ ยนชื่ อ - นามสกุล ใบส าคัญ การสมรส
หรือใบหย่า (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๖.๒.๖ กรณีเพศชาย ต้องแสดงหลักฐานทางทหาร ได้แก่ หลักฐานสมุดประจาตัว
ทหารกองหนุน (สด.๘) หรือหลักฐานทะเบียนกองประจาการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกิน (สด.๔๓)
๖.๒.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์ทางานจากนายจ้าง (ถ้ามี)
๖.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
กองบิน ๔ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
โดยมิต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า และไม่ถือเป็นเหตุในการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิธีการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศ...

-๓๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
กองบิน ๔ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔ และทางเว็บไซต์
ของกองบิน ๔ (www.wing4.rtaf.mi.th)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก อังคาร อินทรา
(อังคาร อินทรา)
ผู้บังคับการกองบิน ๔
การแจกจ่าย
- นขต.บน.๔
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.ชินกร เหมือนวงษ์
(ชินกร เหมือนวงษ์)
หน.ผกพ.บก.บน.๔
๑๕ มิ.ย.๕๙
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