
 
 

ประกาศกรมการขนสงทางอากาศ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
 

------------------------------------------ 
 
  ดวย กรมการขนสงทางอากาศ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารบัราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตักิาร   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓.๑/ว ๑๖ ลงวันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  เร่ือง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเขารบัราชการ   และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/พิเศษ ๒๘๐  ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๒  เร่ือง การคัดเลือกบรรจุผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และ ภาค ข. ของ ก.พ.  จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารบัราชการฯ  ดังตอไปน้ี 
 

๑. ตําแหนงที่จะบรรจแุละแตงตัง้และเงินเดือนที่จะไดรับ 
  ๑.๑  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตักิาร 
         -  บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา ปฏิบตัิงานประจําในสวนกลาง 

       -  อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐.- บาท  และเงินคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
๑,๕๐๐ บาท  รวม  ๑๑,๒๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด   

๑.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรูความสามารถทางวิชาการ 

       ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ  
       แนะนํา ตรวจสอบ ดังน้ี 

   - ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงาน 
       เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ   การ 
       กําหนดตําแหนง และการวางแผนอัตรากําลัง  การวางหลักเกณฑการบริหารผล 
       การปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน การดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย 
       และจรรยา 

   - ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมี 
       ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนง 

 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมคัรสอบ 
  ๒.๑  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทัว่ไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังตอไปน้ี 
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   ก. คุณสมบัตทิั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
      (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดป 
    (๓)  เปนผูเลือ่มใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

      พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสทุธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะตองหาม 
    (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
    (๒)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจรติ 

หรอืจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ 
ก.พ. 

    (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก 
      ราชการไวกอน ตามพระราชบัญญัตนิี้หรือตามกฎหมายอื่น 

    (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
    (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 

      การเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
    (๗)  เปนผูที่เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุใหจําคุกเพราะ 

      กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได 
      กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

    (๘)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ  
      หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

    (๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวนิัย 
      ตามพระราชบญัญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

    (๑๐)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยัตาม 
        พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขา

ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
   ผูที่จะเขารบัราชการเปนขาราชการพลเรอืนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๘) หรือ (๙)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใช
เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาว 
ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชมุ การลงมติใหกระทําโดยลบั 
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  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขาสอบแขงขนัเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร    ที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๘   
 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูสมัครสอบตองไดรับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล  หรือทางการบริหารงานบุคคล  ซึ่งสอบผานภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) ซึ่ง
ดําเนินการสอบโดยสํานักงาน ก.พ.   
 
๓.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
         ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ขอและยืน่ใบสมัครดวยตนเองที่ฝายการเจาหนาที่  
ชั้น ๖  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมการขนสงทางอากาศ   ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔  ทุงมหาเมฆ  
กทม.   ตั้งแตวันที่ ๒  -  ๖ มีนาคม ๒๕๕๒   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวนัและเวลาราชการ    
  ๓.๒  คาธรรมเนียมการสอบ 
         ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท  
  ๓.๓  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
         (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถาย
ครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรบัสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
         (๒)  หนังสือ ก.พ. แจงผลการสอบผานภาค ก. และภาค ข. ฉบับจริง พรอมสําเนา  
๑ ฉบับ 
         (๓)  สําเนาปริญญาบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวฒิุ
การศึกษาตรงกับตําแหนงทีส่มัคร จํานวน ๒ ฉบับ 
         (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือทะเบียนบาน 
อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน ๑ ฉบับ 
         (๕)  สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ เชน ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกนั) อยางละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งน้ี ในสําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครคัดเลอืกเขียนคํารับรองวา
สําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย 
         (๖) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๕)  
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๓.๓  เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 
          -  ผูสมัครคัดเลือกจะตองมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง
ตามประกาศรบัสมัครฯ  โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัตจิากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัครคัดเลือก คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒   
         -  ผูสมัครคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลอืกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
จริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นเอกสารและหลกัฐานในการสมัคร
คัดเลือกใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครคัดเลือก กรมการขนสงทาง
อากาศ อาจไมรับสมัครคัดเลือก 
         -  หากผูใดเคยไดรับการบรรจุเขารับราชการ โดยการใชผลการสอบผานภาค ก. 
และภาค ข. ครั้งเดียวกันนี้แลวจะไมมีสิทธิเขารบัการคดัเลือกอีก 
 
๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
  กรมการขนสงทางอากาศ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลอืก กําหนดวัน  
เวลาสถานที่คดัเลือก ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ ฝายการเจาหนาที่ ชั้น ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  
และทาง www.aviation.go.th
 
๕.  หลักสูตรและวิธีการคดัเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
จากประวัตสิวนตัว ประวตัิการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขารับการ
คัดเลือก และจากการสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  เชน ความรูในเรือ่งการรักษา
ความปลอดภยัแหงชาติ  ความสามารถ ประสบการณ ทาที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม 
และคุณธรรม  การปรับตวัเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ และบคุลิกภาพ  เปนตน 
 
๖. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่าํกวารอยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aviation.go.th/
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๗.  การประกาศขึ้นบัญชผูีไดรับคัดเลอืก 
  กรมการขนสงทางอากาศ จะประกาศขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดโดยเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงสงูลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน           
จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบในครั้งนี้กอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และจะขึ้นบัญชีผูไดรับคดัเลือกไว 
ไมเกิน ๒ ป  นบัตั้งแตวันขึน้บัญชี  

 

๘.  การบรรจุและแตงตั้ง 
  ๘.๑  ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับทีใ่นบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือก 
  ๘.๒  ในกรณีที่มีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพ่ิมอีก  กรมการขนสงทางอากาศอาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะ
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 
  ๘.๓  ผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตัง้ในตําแหนงดังกลาว ตองอยูปฏิบตัิงานใน
ตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป  โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแต
ลาออกจากราชการ 
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