
(ส ำเนำ) 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรกองบิน ๔๑   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

 

  ด้วย กองบิน ๔๑ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
จ ำนวน ๖ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  ๑.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน เพศ และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
   ๑.๑  ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน กลุ่มงำนเทคนิค เพศชำย จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ  
๑๑,๒๘๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท  
   ๑.๒  พนักงำนขับรถทุ่นแรง กลุ่มงำนบริกำร เพศชำย จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท   
   ๑.๓  พนักงำนธุรกำร กลุ่มงำนบริกำร เพศชำยหรือเพศหญิง  จ ำนวน ๒ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 
   ๑.๔  พนักงำนสื่อสำร กลุ่มงำนบริกำร เพศชำยหรือเพศหญิง จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท   
   ๑.๕  พนักงำนบริกำร กลุ่มงำนบริกำร เพศชำยหรือเพศหญิง จ ำนวน ๑ อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 
๑๐,๔๓๐ บำท เงินช่วยค่ำครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 

 ๒.  ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
   ๒.๑  ต ำแหน่ง ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน 
   ๒.๑.๑  สร้ำง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้ำง 
ชิ้นส่วนผิวบุล ำตัว และพ้ืนบังคับของอำกำศยำนที่สร้ำงด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชำ 
   ๒.๑.๒  ท ำแบบ (Mould) และข้ึนรูปชิ้นส่วนของโครงสร้ำง 
   ๒.๑.๓  เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๑.๔  ตรวจสอบกำรช ำรุดเสียหำยเพ่ือเสนอแนะกำรซ่อม 
   ๒.๑.๕  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโครงสร้ำงอำกำศยำน และ
ด้ำนนิรภัยโรงงำน 
   ๒.๑.๖  ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินงำนและคุณภำพของงำนให้เป็นตำมเอกสำร
เทคนิค (Technical Order) 
   ๒.๑.๗  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๒.๑.๘  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับงำนช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน ภำยใต้กำรควบคุม
ของผู้บังคับบัญชำ 
   ๒.๑.๙  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๑.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
๒.๒  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถทุ่นแรง  … 
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   ๒.๒  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถทุ่นแรง 
   ๒.๒.๑  ขับรถทุ่นแรงขนำดเบำ กลำง หนัก และรถกิจกำรอ่ืนที่มีขนำดเดียวกัน 
   ๒.๒.๒  ตรวจ ดูแล รักษำ ปรนนิบัติบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบ ตำมระยะเวลำ 
และแก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น 
   ๒.๒.๓  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๒.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๒.๓  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 
   ๒.๓.๑  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือ
รำชกำร 
   ๒.๓.๒  รับ - ส่ง เก็บ รวบรวม ร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำง
รำชกำร 
   ๒.๓.๓  ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ และกำร
สวัสดิกำร 
   ๒.๓.๔  ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และอำคำรสถำนที ่
   ๒.๓.๕  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๒.๔  ต ำแหน่ง พนักงำนสื่อสำร 
   ๒.๔.๑  เข้ำและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่ำว 
   ๒.๔.๒  เป็นพนักงำนรับ-ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่สื่อสำร 
   ๒.๔.๓  ใช้เครื่องมือสื่อสำรต่อต้ำนและตอบโต้ทำงด้ำนกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๔.๔  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
   ๒.๔.๕  ดูแล และบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๔.๖  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๒.๕  ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร 
   ๒.๕.๑  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำนห้องประชุม ห้องรับรอง บ้ำนพักรับรอง 
สโมสร แหล่งสมำคม ฌำปนสถำน และสถำนที่อ่ืนๆ ที่ก ำหนด 
   ๒.๕.๒  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสำรและพัสดุ 
   ๒.๕.๓  ต้อนรับและบริกำรในกำรจัดเลี้ยง งำนเลี้ยงรับรอง งำนพิธีต่ำงๆ และผู้ที่ 
มำใช้สถำนที่นั้นๆ 
   ๒.๕.๔  ดูแลรักษำ ท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำร สถำนที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๕.๕  ติดต่อรำชกำรตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๒.๕.๖  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

๓.  คุณสมบัติเฉพำะ  ... 
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 ๓.  คุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัคร 
   ๓.๑  ต ำแหน่งล ำดับในข้อ ๒.๑ ส ำเร็จประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในสำขำวิชำเครื่องกล  
สำขำวิชำเครื่องยนต์ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน มีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ และต้องมีใบรับรองกำรผ่ำนงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะ 
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี  
   ๓.๒  ต ำแหน่งล ำดับในข้อ ๒.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย มีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ มีใบอนุญำตขับรถยนต์ 
ตำมกฎหมำย และมีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรขับรถ รวมถึงกำรดูแลและกำรบ ำรุงรักษำเป็นอย่ำงดี 
   ๓.๓  ต ำแหน่งล ำดับในข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น 
หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย มีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ 

 ๔.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
   ๔.๑  เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
    ๔.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร (กรณีเป็นชำยที่มีอำยุเกิน  
๒๑ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำรมำแล้ว หรือส ำเร็จ รด.ปีที ่๓) 
   ๔.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ๔.๔  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมือง 
   ๔.๖  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑  
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ 
   ๔.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๔.๘  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระท ำ
กำรทุจรติในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรทหำร 
   ๔.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๔.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   ๔.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๔.๔ และ ๔.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้อง
ลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง 

 ๕.  ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี 

 
๖.  กำรรับสมัคร ... 
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 ๖.  กำรรับสมัคร   
   ๖.๑  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำร)  
ที่ แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๔๑ โทร.๐ ๕๓๒๘ ๑๐๑๒ - ๑๕ ต่อ ๕-๗๐๕๓, ๕-๗๒๔๔ 
   ๖.๒  ค่ำสมัครสอบ และค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน ๑๕๐ บำท  

 ๗.  เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ 
   ๗.๑  รูปถ่ำยปัจจุบันสีครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  
๓ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๗.๒  ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร (กรณีไม่ได้รับระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำว ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่ง 
ที่รับสมัคร 
   ๗.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๗.๔  ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
   ๗.๕  หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร กรณีเป็นเพศชำย (หนังสือส ำคัญ สด.๙ หรือ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓) 
   ๗.๖  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญ 
กำรหย่ำ (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน) 
   หมำยเหตุ  หำกหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร 

 ๘.  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และรับรองตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี 
ที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่ง  
ที่สมัคร อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ
กำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำร
ประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียดกำรประเมินสมรรถนะแนบท้ำยประกำศนี ้

 ๑๐.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
    ๑๐.๑  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
    ๑๐.๒  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๑๑.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
    กองบิน ๔๑ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนด 
วัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่  ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ ทำงเว็บไซต์
www.wing41.rtaf.mi.th  

๑๒.  กำรประกำศรำยชื่อ  … 

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


- ๕ - 
 
 ๑๒.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    กองบิน ๔๑ จะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้ยกเลิก  
หรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่ง
เดียวกันนี้ใหม ่แล้วแต่กรณี 

ประกำศ    ณ    วันที่      ๓๐      พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
          
 
      (ลงชื่อ)             นำวำอำกำศเอก สุนทร  ผ่องอ ำไพ 
                (สุนทร  ผ่องอ ำไพ) 
             ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรกองบิน ๔๑  
 
รำยกำรแจกจ่ำย  - นขต.บน.๔๑ 
 
ส ำเนำถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)    น.ต.สมเกียรติ  อำจละกะ 
   (สมเกียรติ  อำจละกะ) 
               รอง หน.ผกพ.บก.บน.๔๑ 
             กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
          ๓๐ พ.ย.๖๐ 
 
 
 
         ร.ท.ภัทรกร ฯ  พิมพ์/ทำน 
         น.ท.ฤทธิชัย ฯ  ตรวจ 

 



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 

 
 

ต ำแหน่ง  -  ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน แผนกช่ำงอำกำศ กองเทคนิค กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนเทคนิค  
จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.  สร้ำง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้ำงชิ้นส่วนผิวบุ
ล ำตัว และพ้ืนบังคับของอำกำศยำนที่สร้ำงด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
 ๒.  ท ำแบบ (Mould) และข้ึนรูปชิ้นส่วนของโครงสร้ำง 
 ๓.  เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ตรวจสอบกำรช ำรุดเสียหำยเพ่ือเสนอแนะกำรซ่อม 
 ๕.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโครงสร้ำงอำกำศยำน และด้ำนนิรภัยโรงงำน 
 ๖.  ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินงำนและคุณภำพของงำนให้เป็นตำมเอกสำรเทคนิค (Technical 
Order) 
 ๗.  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
 ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน ภำยใต้กำรควบคุมของบังคับบัญชำ 
 ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    เทคนิค 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้  
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทหำร สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง 
- กำรทดสอบควำมถนัดเฉพำะด้ำน 

 
๑๐๐ 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
รวม ๓๐๐  

 
 



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 

 
 

ต ำแหน่ง    - พนักงำนขับรถทุ่นแรง แผนกช่ำงโยธำ กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.  ขับรถทุ่นแรงขนำดเบำ กลำง หนัก และรถกิจกำรอ่ืนที่มีขนำดเดียวกัน   
 ๒.  ตรวจ ดูแล รักษำ ปรนนิบัติบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบตำมระยะเวลำ และแก้ไข
เหตุขัดข้องเบื้องต้น 
 ๓.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    บริกำร 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้  
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทหำร สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง 
- กำรทดสอบควำมถนัดเฉพำะด้ำน 

 
๑๐๐ 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
รวม ๓๐๐  



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 

 
 

ต ำแหน่ง    - พนักงำนธุรกำร แผนกก ำลังพล กองบังคับกำร กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
 - พนักงำนธุรกำร โรงพยำบำลกองบิน กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรส ำเนำ ตรวจสอบ และตรวจทำนหนังสือรำชกำรและเอกสำร
ของทำงรำชกำร 
 ๒.  รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่ำงและตอบโต้หนังสือรำชกำร และเอกสำรของทำงรำชกำร 
 ๓.  ปฏิบัติงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรประชำสัมพันธ์ กำรสวัสดิกำร และงำนธุรกำร
ทั้งปวง 
 ๔.  ใช้ เก็บ รักษำ และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอำคำร
สถำนที ่
 ๕.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    บริกำร 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้  
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทหำร สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง 
- กำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 
๑๐๐ 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
รวม ๓๐๐  

 



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 

 
 

ต ำแหน่ง    - พนักงำนสื่อสำร แผนกสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนบริกำร  
จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.  เข้ำและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่ำว 
 ๒.  เป็นพนักงำนรับ-ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่สื่อสำร 
 ๓.  ใช้เครื่องมือสื่อสำรต่อต้ำนและตอบโต้ทำงด้ำนกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
 ๕.  ดูแล และบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    บริกำร 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้  
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทหำร สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง 
- กำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 
๑๐๐ 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
รวม ๓๐๐  

 



กำรก ำหนดและกำรประเมินสมรรถนะ 

 
 

ต ำแหน่ง    - พนักงำนบริกำร แผนกสวัสดิกำร กองบิน ๔๑ กลุ่มงำนบริกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ลักษณะงำน 
 ๑.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำนห้องประชุม ห้องรับรอง บ้ำนพักรับรอง สโมสร แหล่งสมำคม  
ฌำปนสถำน และสถำนที่อ่ืนๆ ที่ก ำหนด 
 ๒.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสำรและพัสดุ 
 ๓.  ต้อนรับและบริกำรในกำรจัดเลี้ยง งำนเลี้ยงรับรอง งำนพิธีต่ำงๆ และผู้ที่มำใช้สถำนที่นั้นๆ 
 ๔.  ดูแลรักษำ ท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำร สถำนที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  ติดต่อรำชกำรตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตำมสัญญำกำรจ้ำงไม่เกินครั้งละ ๔ ปี   
กลุ่มงำน    บริกำร 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ควำมรู้  
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทหำร สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 

 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 

 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 
กำรสอบข้อเขียน 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง 
- กำรใช้คอมพิวเตอร์ 

 
๑๐๐ 

 
กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน 

คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ กำรสอบสัมภำษณ์ 
รวม ๓๐๐  

 



     หมายเลขประจําตัวสอบ ...........

ตําแหนงที่สมัคร ………………………………………………………

ก.  ขอมูลพื้นฐานผูสมัคร

1.  ขาพเจา  ชื่อ - สกุล  ........................................................................................................................................

เกิดวันที่ ............. เดือน .............................  พ.ศ. ............... อายุ ................... ป

สถานภาพ โสด สมรส หยา

เชื้อชาติ ...............  สัญชาติ ................... ศาสนา ......................  นิกาย ................................................................

สําเร็จการศึกษา  คุณวุฒิ ม.ตน ม.ปลาย ปวช.

จาก ....................................................................................................... คะแนนเฉลี่ย ........................
2. ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอได)  ........................................................................................................................

โทร. ........................................................................ อีเมล ...................................................................................
3.  สถานภาพการทํางาน  ลักษณะ/ประเภท องคกรธุรกิจ องคกรราชการ       อิสระ

ชื่อองคกร/บริษัท/หางราน .....................................................................................................................................

ที่ตั้ง ..................................................................................................................................................................

โทร. ................................................ ตําแหนงปจจุบัน ........................................................................................

ข. หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร

หมายเลขประจําตัวประชาชน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานราชการกองบิน 41

รูปถาย     
ขนาด 1 นิ้ว

ข. หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร

บัตรประจําตัวประชาชน

รูปถายขนาด  1  นิ้ว จํานวน  3  รูป

คุณวุฒิ

อื่น  ๆ (หลักฐานทางทหาร สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสําคัญการสมรส,หยา)

ค.  บุคคลที่สามารถติดตอได  

     1.  ชื่อ - สกุล ........................................................................................ เกี่ยวของเปน ...................................

ที่อยู ................................................................................................................................................................

โทร. .......................................................

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการในทุกข้ันตอน เปนเอกสารที่ทางราชการ

ออกใหจริงและเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะครบถวนตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ ซึ่งปรากฎไวใน
ประกาศรับสมัครจริง ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาวไมเปนไปตามที่กําหนดไวขางตน

ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์ในการสอบและบรรจุเปนพนักงานราชการ และหากขาพเจาไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชการ

สังกัด กองบิน 41 ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิในการขอเขาพักอาศัยในบานพักอาศัย กองบิน 41

ลงชื่อ ................................................. (ผูสมัคร)            ลงชื่อ ................................................. (เจาหนาที)่

        (...............................................)                    (................................................)

           ............/............../............                       ............/............../............
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