
 
 
 
 
                 

 

ประกาศกรมการบินพลเรือน 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารบัราชการในตาํแหน่งต่างๆ 

 

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

   ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง          
นักตรวจสอบความปลอดภัยดา้นการบินปฏิบัติการ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่ง   นายช่าง
เคร่ืองกลปฏิบัติงาน  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.1/ว 15 ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ  จึงประกาศรับสมคัรสอบแข่งขัน ดังต่อไปน้ี  
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  เงินเดือนท่ีจะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

1.1  ตําแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยดา้นการบินปฏิบัติการ 
1.2  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
1.3  นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครสอบ  
2.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปน้ี  
ก. คุณสมบัติทั่วไป  

(1)  มีสัญชาตไิทย  
(2)  มีอายุไมต่่าํกว่าสิบแปดปี  

   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ  
 ข. ลักษณะต้องห้าม  

    (1)  เป็นผูด้ํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถกูสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามพระราชบัญญตัิน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
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 (5)  เป็นกรรมการหรือผูด้ํารงตําแหน่งที่รบัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมอืง  

(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
(7)  เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผดิลหุโทษ  
(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญตัิน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน  
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้น้ัน
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าท่ี สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขัน ได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว   
 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

 2.2   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
    
3. การรับสมัครสอบ  

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต  (Internet)  ต้ังแต่วันที่ 8 
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีข้ันตอน  
ดังน้ี 

   3.1.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน  
http://www.aviation.go.th หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ http://job.aviation.go.th  

3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่
กําหนด  ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4  จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะน้ัน  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น 
เพ่ือนําไปพิมพ์ในภายหลัง 
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  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะน้ันได้  ผู้ประสงค์จะ
สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้  
 

   3.2  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ 3.1.3  ไปชําระเงินเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  8  พฤษภาคม 2556  ถึง วันที่  31  
พฤษภาคม  2556  ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

                   3.5  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   ซึ่งประกอบด้วย  
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  

จํานวน 30 บาท  (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ)  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 

   3.3  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบ
สมัคร พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 11  กรกฎาคม 2556 ที่ เว็บไซต์  หรือ http://job.aviation.go.th  
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”   
 
4. เงื่อนไขการสมัครสอบ  

  4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 
  4.2  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ 

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  โดยต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30  
พฤษภาคม 2556  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศน ียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  

4.3  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ
คุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันกับท่ีใช้สมัครสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
  4.4  ในการสมัครสอบตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประสงค์จะสมคัรสอบเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกลา่ว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544  
ดงัน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตอ่เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
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  4.5  ผู้สมคัรสอบจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู้สมคัร  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวฒิุซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมการบินพลเรือนจะถือ
ว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบคร้ังน้ีมาตั้งแตต่้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 
5.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
   กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่  11  กรกฎาคม  2556  ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ ชั้น 1  อาคาร 10  ชั้น 
กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4  ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120  และทางเว็บไซต์ 
http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th  หัวข้อ”การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ  วัน เวลา 
สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ  

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัคร
สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 

ท้ังน้ี  กรมการบินพลเรือน  กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง   
(ภาค ข.)  ก่อน  และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  แล้ว  จึงจะให้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์  http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ  
http://job.aviation.go.th 

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
  - เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ท้ังน้ี  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
จริยธรรม  คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 
   
7. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 
 

/ 9. การข้ึนบัญชี... 
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8. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

 8.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ     
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  

8.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก  

 
9. การบรรจุและแต่งต้ัง  

ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   

 
11. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืน  

กรณีส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคล
ที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับ
ตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ส่วนราชการท่ีมีตําแหน่งว่างสามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งที่สอบครั้งน้ีไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนได้ ซึ่งการนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตําแหน่งอ่ืนน้ีให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่รับการบรรจุได้
เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน   

กรมการบินพลเรือน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังน้ัน
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันโปรดอย่างหลงเชื่อ
และแจ้งให้กรมการบินพลเรือน ทราบด้วย 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี   2  พฤษภาคม    พ.ศ. 2556 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบ 

แนบท้ายประกาศกรมการบินพลเรือน   ลงวันที ่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
-------------------------------- 

 
1. ตําแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน  13,300 – 14,630  บาท ทั้งน้ี  จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  รวมแล้วไม่เกิน  15,000  บาท 
     

  1.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
(1)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล   
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ  และ 
   (2)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี 
ของ ก.พ. 
 

1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ สามารถ
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังน้ี 
 

         1.  ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ศึกษา กฎ ระเบียบทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดําเนินการด้านนิรภัยการบิน 
และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
  (2) พิจารณา และศึกษาข้อคิดเห็นเก่ียวกับข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศว่าด้วย การดําเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
  (3) เสนอแนะให้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาตรการ และให้คําแนะนําและติดตามผล
การดําเนินงานด้านนิรภัยการบินภาคอากาศ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย 
  (4) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุ 
  (5)  ดําเนินการสอบสวนเร่ืองใด ๆ อันเก่ียวกับ อุบัติการณ์ท่ีน่าสนใจ อุบัติการณ์รุนแรง และ
อุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(6)  ร่วมประชุมกับเหล่าทัพและหน่วยบินพลเรือนต่างๆ เพ่ือพิจารณาแนะนําแก้ไข และตดิตาม
ประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน 

 
/ (7) รวบรวม... 
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  (7)  รวบรวมสถิติจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติการบินของอากาศยาน 
(8)  รายงานการเกิดอุบัติการณ์ของอากาศยานให้แก่องค์กรต่างๆ ตามที่องค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศกําหนด 
(9)  ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนิรภัยการบิน 

 
 2.  ด้านการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3.  ด้านการประสานงาน 

  (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.  ด้านการบริการ 
  ให้คําปรึกษา แนะนํา และช้ีแจง แก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถนําความรู้ที่ถูกต้อง
ไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการบินและดําเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล  
 

1.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 
         1.3.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
         -   ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์        100   คะแนน                             
                         -   ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับการบิน 
             (การแปลสรุป/แปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ 

   จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)         100   คะแนน    
         

1.3.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
  
2.  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุที่ท่าอากาศยาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 7 อัตรา 
อัตราเงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท  ทั้งน้ี  จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมแล้วไม่เกิน  12,285  บาท 
 

/ 2.1 คุณสมบัติ... 
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  2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 (1)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ  

(2)  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ  

(3)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ
คุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)  

 

2.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  

    1.  ด้านการปฏิบัติการ  
   (1) ควบคุม ดแูล ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร เครื่องมืออํานวยความสะดวก เครื่องมือรักษา
ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน  
  (2) ควบคุม ดแูล และวางแผนบริหารการใช้พ้ืนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสารหรือ
อากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบํารุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ของท่าอากาศยาน 
 

2.  ด้านการบริการ 

 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใชง้านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 (2)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมลูต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสทิธิภาพ 

 

2.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 
         2.3.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  200  คะแนน  
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
         -  การวิเคราะห์และคํานวณหาค่าวงจรไฟฟ้า  

       -  ความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์   
      

2.3.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน    
 

/ 3. ตําแหน่ง... 
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3. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  10,200 – 11,220  บาท ทั้งน้ี  จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ 
กระทรวงกําหนด  และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  รวมแล้วไม่เกิน  12,285  บาท 
     

  3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
(1)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาวิชาเคร่ืองกล หรือ  
(2)  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา                

ตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล  และ  
(3)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ

คุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)  
 

3.2  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัตกิาร 

  (1) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และงานด้านเคร่ืองกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
  (2) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 
  (3) สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซ่อมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน  
 

2. ด้านการบรกิาร 

  (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(2)  ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
การทํางาน  

/ 3.3 หลักสตูร..  
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3.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 
         3.3.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
         -   ความรู้ทางด้านการซ่อม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ            
         

3.3.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
  
 

****************************************** 
 


