
(สําเนา) 

 

ประกาศกองบิน ๔๑  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

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

  ดวย กองบิน ๔๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจาง

ชั่วคราวรายเดือน จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ 

 - ตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการ รพ.กองบิน กองบิน ๔๑ จํานวน ๑ อัตรา 

คาจาง ๕,๓๔๐ บาท/เดือน และเงินชวยคาครองชีพชั่วคราว ๔,๖๖๐ บาท/เดือน 

 ๒. ระยะเวลาการจาง  

  - ตั้งแตวันที่มีคําสั่งจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๓. คุณวุฒิของผูสมัคร  

  -  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)  

 ๔. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้                                                                                      

  ๔.๑   เพศชายหรือหญิง (เพศชายตองพนภาระการตรวจเลือกทหารแลว) 

                         ๔.๒ เปนผูมีสัญชาติไทย       

                         ๔.๓ อายุ ๑๘ - ๓๕ ป นับตาม พ.ศ.เกิด (พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๔๒)  

           ๔.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ๔.๕ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น 

                 ๔.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

 ๔.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๔๑ 

แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   

 ๔.๘  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 ๔.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม และไมเปนผูเคยกระทํา

การทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 ๔.๑๐ ไมเปนบุคคลลมละลาย   

  

 ๔.๑๑ ไมเปนผู… 
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 ๔.๑๑ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๔.๑๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ  

   ๔.๑๓ ผูขาดคุณสมบัติในขอ ๔.๕ และ ๔.๖ อนุโลมใหสมัครได แตหากผานการเลือกสรร

จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนทําสัญญาจาง    

 ๕.  คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) 

                         - หากมีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงที่สมัคร จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ                                              

 ๖. หนาที่โดยยอของตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการ รพ.กองบิน กองบิน ๔๑ 

  ๖.๑ เก็บสิ่งสงตรวจจากผูปวย และตรวจสอบชื่อ – นามสกุลของผูปวย ใหถูกตอง 

 ๖.๒ ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจตางๆ ตามชนิดของการสงตรวจดวยความรูและความชํานาญ

ไดอยางถูกตองแมนยํา 

 ๖.๓ ใชวิจารณญาณและความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาในการตรวจวิเคราะห 

 ๖.๔ ดูแลและรับผิดชอบงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายในแตละเดือน ดังนี้ 

  ๖.๔.๑ เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) 

  ๖.๔.๒ โลหิตวิทยา (Hematology) 

  ๖.๔.๓ จุลทรรศนวิทยา (Microscopy) 

  ๖.๔.๔ อิมมูนวิทยา (Serology) 

 ๖.๕ ดูแลติดตามผลการตรวจวิเคราะหที่สงศูนยบริการขางนอก (Out Lab) พรอมทั้ง

บันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้น 

 ๖.๖ เตรียมน้ํายาที่ใชในการตรวจวิเคราะหใหเพียงพอตอการใชงานและตรวจสอบ

คุณภาพของน้ํายาที่ใช 

 ๖.๗ ควบคุมคุณภาพและรายงานผล Quality Control ทั้งภายในและภายนอกองคการ

พรอมทั้งสรุปรายงาน 

 ๖.๘ ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

 ๖.๙ ลงผลการตรวจวิเคราะหในระบบคอมพิวเตอร  

 ๖.๑๐ งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

    ๗.  หลักฐานที่ตองนํามาในวันสมัคร (พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้ 

                        ๗.๑ รูปถายปจจุบันสีหรือขาวดําครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน ๓ รูป ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 

  ๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน 

 ๗.๓ ทะเบียนบาน…  
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 ๗.๓ ทะเบียนบานของผูสมัคร และของบิดามารดา (หากบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

ตองนําใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนทองถ่ินมาแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาดวย) 

 ๗.๔ ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไมไดรับ

ประกาศนียบัตรใหใชหนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)  

 ๗.๕ สมุดประจําตัวทหารกองหนุน (สด.๓ หรือ สด.๘) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ (สด.๔๓)  

 ๗.๖   ใบสําคัญการสมรส (ถาม)ี 

 ๘. การสมัคร  

 - ยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ ตั้งแต วันพฤหัสบดี

ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐  และสามารถ 

ติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๓๒๐ ๒๖๑๕  

 ๙. การแตงกาย  

  -  ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเทาแตะ โดยเด็ดขาด) 

ตั้งแตวันรับสมัคร วันสอบภาควิชาการ และวันสอบสัมภาษณ กรณีที่แตงกายไมเหมาะสมใหถือวาเปนผูขาด

ความรับผิดชอบ และขาดความพรอมเบื้องตนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่เขารับการสอบคัดเลือก ซึ่งจะ

พิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกทุกข้ันตอน 

 ๑๐.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

   -  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง 

วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก 

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให 

ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ 

เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 ๑๑.  หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 

  -  กองบิน ๔๑ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ณ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ และทางเว็บไซต http://www.wing41.rtaf.mi.th สําหรับวันเวลาสอบ 

คัดเลือก วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ จะแจงใหทราบภายหลัง 

   ๑๒.  เกณฑการตัดสิน 

     ๑๒.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่สอบได

คะแนนในการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ 

    ๑๒.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการสอบ 

คัดเลือกแตละครั้งไมต่ํากวา รอยละ ๖๐       

  ๑๓.  การประกาศ... 
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 ๑๓.  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

   -  กองบิน ๔๑ จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนน ในกรณีที่ 

คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว 

ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ประกาศรายชื่อ หรือนับแตวันประกาศรับสมัคร

ในตําแหนงเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 

                 ๑๔.  การจัดทําสัญญาจาง 

   -  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได ตามประกาศการขึ้นบัญชีผูผาน 

การสอบคัดเลือก 

   ประกาศ  ณ  วันที ่     ๗     มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

  (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ชาตินนท    สทานไผทชาตินนท    สทานไผท 

                                                                 (ชาตินนท    สทานไผท) 

  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน กองบิน ๔๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 ร.ท.ภัทรกร  ใจบุญ 

 (ภัทรกร  ใจบุญ) 

 นกพ.ผกพ.บก.บน.๔๑. 

 ๙ ม.ิย.๖๐ 



 

 

ใบสมคัรลูกจางชั่วคราว 

 
       เขียนที ่                                                . 

   วันที ่          เดือน                    พ.ศ.                . 

  ขาพเจาชื่อ                                    นามสกุล                           สัญชาต ิ             . 

เชื้อชาติ                ศาสนา                   เกิดป                 วันที ่        เดือน             พ.ศ.              .       

อาย ุ         ป          เดือน          วัน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                               .  

สถานที่เกิด                                 อําเภอ                            จังหวัด                    . 

สถานภาพทางครอบครัว      โสด      สมรส       หยาราง      มาย จํานวนบุตร               คน                        

ที่อยูปจจบุันเลขที ่                     หมูที ่             ตําบล              อําเภอ             จังหวัด                . 

โทรศัพทที่ติดตอได                                    E-mail Address                                                   . 

ชื่อภรรยา,สามี                                          สถานที่ทํางาน                                                     .         

ชื่อบิดา                                         อาย ุ         ป    ยังมีชีวิตอยู        ถึงแกกรรม              

ชื่อมารดา                                      อาย ุ         ป    ยังมีชีวิตอยู        ถึงแกกรรม        

ขาพเจาเคยตองโทษคดีอาญา หรือเคยมีกรณีกระทําความผิดอื่นใดบาง (โปรดระบุใหชัดเจน) 

                                                                                                                                  . 

วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร                                จากสถานศึกษาชื่อ                                                . 

วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด                                  จากสถานศึกษาชื่อ                                               .                                          

ขาพเจามีความรูพิเศษ คือ                                                                                                   .         

ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน) ตําแหนง                                                              . 

เดิมขาพเจาเคยทํางานที ่                                                                                                    . 

ไดออกตั้งแต วันที ่        เดือน              พ.ศ.               โดยเหตุ                                                 . 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประกาศ 

 

 

                        (ลงชื่อ)                                                      ผูสมัคร  

 

หมายเหตุ  : ใหผูสมัครนําหนังสือสําคัญทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ พรอมดวยสมุดประจําตัวทหารกองประจําการ 

หรือใบสําคัญทหารกองประจําการ ประเภทที่ ๒ มาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย 

โปรดทราบ  :  ขอใหผูสมัครทุกทานโปรดระวังการแอบอางและเรียกเงินคาชวยเหลือตาง ๆ โดยอยาหลงเชื่อ

แอบอาง ของผูหนึ่งผูใด วาสามารถติดตอชวยเหลือทานเขารับราชการในครั้งนี้ไดเปนอันขาด

และทางราชการจะไมรับผิดชอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ติดรูปถาย 

หนาตรงขนาด 

๒ นิ้ว 

(ถายไมเกนิ  ๑ ป) 


