
 
ประกาศกรมทาอากาศยาน 

เรื่อง รับ มัคร อบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือก รรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในต าแหนงตาง ๆ 
ปฏิบัติงานที่ วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน 

-------------------------------------- 
  ดวยเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะด าเนินการ อบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือก รร
และจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในต าแหนงตาง ๆ ปฏิบัติงานที่ วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 และค า ั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ที่ 1/2564 ั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มอบอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน จึงประกาศรับ มัคร อบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือก รรและจัดจางเปนลูกจาง 
ทุนหมุนเวียนในต าแหนงตาง ๆ ปฏิบัติงานที่ วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน จ านวน 17 อัตรา  
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1. ังกัดและต ำแหนงที่รับ มัคร 
1.1 ฝายการคลัง  

1.1.1 ต าแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (ดานการเงินและบัญชี) 
จ านวน 1 อัตรา 

 อัตราคาจาง 15,000 บาท 
1.2 ฝายตรวจ อบภายใน 

 1.2.1 ต าแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (ดานการตรวจ อบภายใน) 
จ านวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง 15,000 บาท 

1.3 ฝายพัฒนาธุรกิจ 
 1.3.1 ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานพัฒนาธุรกิจ) 

จ านวน 2 อัตรา 
อัตราคาจาง 15,000 บาท 

1.4 ฝายวิศวกรรม 
 1.4.1 ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 

จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราคาจาง 11,500 บาท 

 1.4.2 ต าแหนง ถาปนิก 
จ านวน 1 อัตรา 

 อัตราคาจาง 15,000 บาท 
 

 
1.4.3 ต าแหนง ... 
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 1.4.3 ต าแหนง นายชางไฟฟา 
จ านวน 2 อัตรา 

 อัตราคาจาง 11,500 บาท 
1.4.4 ต าแหนง นายชางเครื่องกล 

จ านวน 2 อัตรา 
 อัตราคาจาง 11,500 บาท 
1.5 ฝายบริหารกลาง 

 1.5.1 ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา 

 อัตราคาจาง 11,500 บาท 
 1.5.2 ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ื่อ ารองคกร) 

จ านวน 3 อัตรา 
อัตราคาจาง 15,000 บาท 

 1.5.3 ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดาน นับ นุนมาตรฐาน นามบิน) 
จ านวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง 15,000 บาท 

1.6 ฝายเทคโนโลยี าร นเทศ 
 1.6.1 ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานเทคโนโลยี าร นเทศ) 

จ านวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง 15,000 บาท 

1.7 ฝายกลยุทธและบริหารทุนหมุนเวียน 
 1.7.1 ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 

จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราคาจาง 11,500 บาท 

  2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ลกัษณะงานที่ปฏิบัติของแตละต าแหนง ก าหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  3. คุณ มบัติของผู มัคร อบคัดเลือก 
 3.1 คุณ มบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 
  (1) มี ัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมต่ ากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
  (3) เปนผูมีความรูความ ามารถ ทักษะ ประ บการณ และ มรรถนะเหมาะ ม
กับการปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียน 
  (4) ไมเปนหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม ามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนบุคคลไรความ ามารถ จิตฟนเฟอนไม มประกอบ หรือเ มือนไรความ ามารถ
หรือเปนโรค ตามที่ก าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
 
 

(5) ไมเคย ... 
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  (5) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ี ุดใหจ าคุก เวนแตเปนโทษ  าหรับ
ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (6) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิ าหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (7) ไมเปนผูด ารงต าแหนงทางการเมือง มาชิก ภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
หรือกรรมการ หรือผูด ารงต าแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
  (8) ไมเปนผูมี วนไดเ ียในกิจการท่ีเก่ียวของกับทุนหมุนเวียน หรือในกิจการที่ขัด
หรือแยงกับวัตถุประ งคของทุนหมุนเวียน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิ าหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ วนทองถ่ิน 

หมายเหตุ ผูที่ผานการ อบคัดเลือกในวันท่ีจัดท า ัญญา จะตองไมเปนขาราชการ
หรือลกูจางของ วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิ าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการ วนทองถิ่น และจะตองน าใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแ ดงวาไมเป นโรค
ที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 

 าหรับพระภิกษุหรือ ามเณร ทางราชการไมรับ มัคร อบและไมอาจใหเขารับ
การ อบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนได ทั้งนี้ ตามหนัง ือกรม ารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของค า ั่งมหาเถร มาคม
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

ทั้งนี้ ผู มัครเพศชาย ตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน จึงจะมี ิทธิ์
มัคร อบคัดเลือก 

 3.2 คุณ มบัติเฉพาะต าแหนง 
 ผู มัคร อบคัดเลือกตองมีคุณ มบัติเฉพาะต าแหนง ตามที่ก าหนดไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ 
  4. กำรรับ มัคร 
 4.1 ผูประ งคจะ มัคร อบ ามารถ มัครไดทางอินเตอรเน็ต ( Internet) ตั้งแตวันที่
19 ิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) ใหผูประ งคที่จะ มัคร อบ มัครทางเว็บไซต https://airports.thaijobjob.com
เลอืกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/พนักงานทุนหมุนเวียน” 
  (๒) ใหผู มัคร อบเลือกหัวขอยอย " อัปโหลด (upload) รูปถาย" โดยกรอก
เลขประจ าตัวประชาชน ๑3 หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไม วมหมวก ไม วมแวนตาด า
พ้ืนหลังไมมีลวดลาย ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน JPG ความละเอียด
ประมาณ ๔0 - ๑๐๐ KB) รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบ มัคร อบ 
  (3) ใหผู มัคร อบกรอกขอความในใบ มัครใหถูกตอง ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชื่อ - นาม กุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู มัคร อบ 
 
 
 
 

(4) ระบบ ... 
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  (๔) ระบบจะก าหนดแบบฟอรมการช าระเงินใหโดยอัตโนมัติ ใหผู มัคร อบ
พิมพแบบฟอรมการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น
ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงใน ื่อบันทกึขอมูล 
   ในกรณีที่ไม ามารถพิมพแบบฟอรมการช าระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผู มัคร

ามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการช าระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงใน ื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไม ามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบ มัครครั้งแรกที่ มบูรณแลวได 
 4.2 ชองทางการช าระเงินคาธรรมเนียมในการ มัคร อบ  
 ผู มัคร อบ ามารถช าระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) ไดทุกธนำคำร
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว ซึ่ง ามารถช าระเงินผานการ แกนรหั คิวอารโคด (QR Code)
ที่ระบบก าหนดในแบบฟอรมการช าระเงิน และจะตองช าระเงินภายใน ๓๐ นาที หากไม ามารถช าระเงนิไดทัน
ตามก าหนดดังกลาว ผู มัคร ามารถเขาระบบเพ่ือช าระเงินไดตลอดเวลาที่อยูในชวงการรับ มัคร ตั้งแตวันที่
19 ิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 ภายในเวลา 20.0๐ น. และใหเก็บหลักฐานการช าระเงิน
(Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
 ๔.๓ คาธรรมเนียมในการ มัคร อบ ประกอบดวย 
  (๑) คาธรรมเนียมการ อบ จ านวน ๓๐๐ บาท 
  (๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการอินเตอรเน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
  ทั้งนี้ การรับ มัคร อบจะมีผล มบูรณ เมื่อช าระเงินคาธรรมเนียมในการ มัคร อบ
เรียบรอยแลว และเมื่อ มัคร อบและช าระเงินคาธรรมเนียมในการ มัคร อบตามขอ 4.2 แลว จะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมในการ มัคร อบได ไมวากรณีใด ๆ ทั้ง ิ้น 
 4.4 ผู มัคร อบที่ช าระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจ าตัว อบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัว อบตามล าดับของการช าระคาธรรมเนียม อบ  

 5. เงื่อนไขในกำร มัคร 
 5.1 ผู มัคร อบ ามารถ มัครไดเพียงครั้งเดียว และ ามารถเลือก มัคร อบไดเพียง
1 ต าแหนง เทานั้น 
 5.2 ผู มัคร อบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง
ตามประกาศรับ มัคร โดยตองเปนผู  าเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติใหเปนผู  า เร็จการศึกษา
จากผูมีอ านาจอนุมัติภายในวันปดรับ มัคร อบ (วันที่ 4 กันยายน 2565) ทั้งนี้ การ  าเร็จการศึกษา
ตามหลัก ูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของ ถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เก่ียวกับการ  าเร็จการศกึษาตามหลัก ูตรของ ถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
 5.3 การ มัคร อบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผู มัคร อบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากผู มัคร อบจงใจ
กรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 

 5.4 ผู มัคร อบจะตองรับผิดชอบในการตรวจ อบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณ มบัติ
ทั่วไปและคุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนงตรงตามประกาศรับ มัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 

 
 

5.5 ในกรณี ... 
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5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู มัคร หรือตรวจพบวาเอก ารหลักฐาน
ซึ่งผู มัคร อบน ามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับ มัคร อบ จะถือวาผู มัคร อบเปนผูขาดคุณ มบัติ
ในการ มัคร อบครั้งนี้ และถือวาเปนโมฆะมาตั้งแตตน จะไมมี ิทธิไดรับการจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียน
ในต าแหนงที่ไดรับคัดเลือก และกรมทาอากาศยานจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ มัคร อบ 

 ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใชในการ มัคร อบคัดเลือกไมตรงกับหลักฐาน
การแ ดงตน จะไมอนุญาตใหเขารับการ อบคัดเลือกโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณี ชื่อ - นาม กุลของผู มัคร
ไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแ ดงตน ผู มัครจะตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมี ิทธิเขารบัการ อบคัดเลือก 

6. กำรประกำศรำยชื่อผูมี ิทธิเขำรับกำร อบคัดเลือกภำคควำมรูควำม ำมำรถที่ใชเฉพำะ
ต ำแหนง ( อบขอเขียน) และก ำหนดวัน เวลำ ถำนท่ี และระเบียบเกี่ยวกับกำร อบคัดเลือก 

 เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผูมี ิทธิเขารับการ อบคัดเลือก
ภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง ( อบขอเขียน) และก าหนดวัน เวลา ถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การ อบคัดเลือก ใหทราบในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ บอรดประชา ัมพันธ ชั้น 1 กรมทาอากาศยาน
ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ งมหาเมฆ เขต าทร กรุงเทพฯ และเผยแ พรลงใน เ ว็บไซต
https://www.airports.go.th/category/view/26 หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และเว็บไซต
https://airports.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/พนักงานทุนหมุนเวียน” 

7. กำร อบคัดเลือกภำคควำมรูควำม ำมำรถที่ใชเฉพำะต ำแหนง ( อบขอเขียน) 
เงินทุนหมุนเ วียนกรมทาอากาศยานจะด าเนินการ การ อบคัดเลือกภาคความรู

ความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง ( อบขอเขียน) ทุกต าแหนง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยจะประกาศ
ถานที่ อบใหทราบภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 

8. กำรประกำศรำยช่ือผู อบผำนกำร อบคัดเลือกภำคควำมรูควำม ำมำรถที่ใชเฉพำะต ำแหนง
( อบขอเขียน) ทุกต ำแหนง เพื่อเขำรับกำร อบคัดเลือกภำคควำมเหมำะ มกับต ำแหนง ( อบ ัมภำษณ์) 

 เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผู อบผานการ อบคัดเลือก
ภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง ( อบขอเขียน) ทุกต าแหนง เพื่อเขารับการ อบคัดเลือกภาคความ
เหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) พรอมก าหนด วัน เวลา ถานที่ในการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ ม
กับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) ทุกต าแหนง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ บอรดประชา ัมพันธ ชั้น 1
กรมทาอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขต าทร กรุงเทพฯ และเผยแพรลงในเว็บไซต
https://www.airports.go.th/category/view/26 หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และเว็บไซต
https://airports.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/พนักงานทุนหมุนเวียน” 

9. ก ำหนดกำรด ำเนินกำร อบคัดเลือก 
 

วันที่ กำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

11 ิงหาคม 2565 ประกาศรับ มัคร อบคัดเลือก 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และเว็บไซด
https://www.airports.go.th/category/view/26

หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และ
เว็บไซต https://airports.thaijobjob.com  
เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/

พนักงานทุนหมุนเวียน” 

 

19 ิงหา ... 
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วันที่ กำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

19 ิงหาคม 2565 
ถึง 

4 กันยายน 2565 
ด าเนินการรับ มัคร อบคัดเลือก 

เว็บไซต https://airports.thaijobjob.com  
เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/

พนักงานทุนหมุนเวียน” 

19 กันยายน 2565 

ประกาศรายชื่อผู ิทธิเขารับการ อบคัดเลือก
และประกาศวัน เวลา ถานที่ และระเบียบ

เก่ียวกับการ อบคัดเลือก  
( อบขอเขียน) 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และเว็บไซด
https://www.airports.go.th/category/view/26

หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และ
เว็บไซต https://airports.thaijobjob.com  
เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/

พนักงานทุนหมุนเวียน” 

8 ตุลาคม 2565 
อบคัดเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะ

ต าแหนง ( อบขอเขียน) 
วัน เวลา ถานท่ี อบ  

ประกาศใหทราบในวันท่ี 19 กันยายน 2565 

17 ตลุาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผผูานการ อบภาคความรู
ความ ามารถท่ีใชเฉพาะต าแหนง และมี ิทธิ 

เขารับการ อบภาคความเหมาะ มกับต าแหนง
( ัมภาษณ) 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และเว็บไซด
https://www.airports.go.th/category/view/26

หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และ
เว็บไซต https://airports.thaijobjob.com  
เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/

พนักงานทุนหมุนเวียน” 

25 ตุลาคม 2565 
อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มต าแหนง  

( อบ ัมภาษณ) 
วัน เวลา ถานท่ี อบ  

ประกาศใหทราบในวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 

28 ตลุาคม 2565 ประกาศรายชื่อผผูานการ อบคัดเลือก 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และเว็บไซด
https://www.airports.go.th/category/view/26

หัวขอ “ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และ
เว็บไซต https://airports.thaijobjob.com  
เลือกหัวขอ “รับ มัครลูกจางทุนหทุนเวียน/

พนักงานทุนหมุนเวียน” 

1 พฤศจิกายน 2565 รายงานตัวเพื่อเขารับการจัดจาง กรมทาอากาศยาน 

 หากก าหนดการด าเนินการ อบคัดเลือกดังกลาวจ าเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง กรมทาอากาศยาน 
จะประกาศใหทราบเปนกรณีไป    

10. หลักฐำนแ ดงตนในกำรเขำรับกำร อบคัดเลือกภำคควำมรูควำม ำมำรถที่ใชเฉพำะ
ต ำแหนง ( อบขอเขียน) 

 ใหผูเขา อบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจ าตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น (ฉบับจริง) ไปในวัน อบ ทั้งนี้ หากไมมีหลักฐานแ ดงตนดังกลาว จะไมอนุญาต
ใหผู มัคร อบเขาหอง อบ 

 

 
11. หลักเกณฑ์ ... 
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11. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก รร 
 ผู มัคร อบจะตองเขารับการเลือก รร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก าหนด ดังตอไปนี้ 
 11.1 กำร อบคัดเลือกภำคควำมรูควำม ำมำรถที่ใชเฉพำะต ำแหนง (100 คะแนน)

  ทด อบความรคูวาม ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง โดยวิธีการ อบขอเขียน 
 11.2 กำร อบคัดเลือกภำคควำมเหมำะ มกับต ำแหนง (100 คะแนน) 
 ผูที่จะไดรับการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนงจะตองเปนผูไดรับ
คะแนนการ อบคัดเลือกภาคความรูความ ามารถท่ีใชเฉพาะต าแหนง ( อบขอเขียน) ไมต่ ากวารอยละ 60
จึงจะมี ิทธิเขารับการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนงได โดยจะท าการทด อบโดยการ อบ

ัมภาษณ 
 ทั้งนี้  ำหรับรำยละเอียดกำร อบคัดเลือก ปรำกฏตำมเอก ำรแนบทำยประกำศนี้ 

12. เอก ำรที่ตองน ำมำยื่นในวัน อบคัดเลือกภำคควำมเหมำะ มกับต ำแหนง ( อบ ัมภำษณ์) 
12.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต

ขับรถ (ใบขับขี่) หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น (ฉบับจริง) 

ทั้งนี้ หากผู มัครรายใดไมน าเอก ารตามขอ 12.1 มาแ ดงตน กรรมการอาจพิจารณา
ไมใหเขารบัการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) ได 
 12.2 เอก ารหลักฐานที่ตองน ามายื่นใหเจาหนาที่ในวัน อบคัดเลือกภาคความ
เหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) ประกอบดวย  
 (1) ใบ มัครเขารับการ อบคัดเลือกที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ที่ปรากฏรูปถาย
ตามขอ 4.1 (2) พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบ มัครใหเรียบรอยครบถวน 
 (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ (ใบขับขี่) หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น (ฉบับจริง) และ  าเนาภาพถายบัตรดังกลาว จ านวน 1 ฉบับ 
 (3)  าเนาปริญญาบัตรหรือ  าเนาประกาศนียบัตร และ  าเนาระเบียนแ ดง
ผลการศึกษาที่แ ดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับ มัคร โดยตองเปนผู  าเร็จการศึกษา และไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปดรับ มัคร (วันที่ 4 กันยายน 2565) จ านวนอยางละ 1 ฉบับ 

 ทั้ งนี้ ผูที่ จ ะ ถือว าเปนผู  า เร็จ การศึกษ าตา มห ลัก ูตร ขั้นป ริญญ า บั ตร
ของ ถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการ  าเร็จการศึกษาตามหลัก ูตร
ของ ถาบันการศึกษาน้ัน ๆ เปนเกณฑ โดยจะตอง  าเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอ านาจ
ของ ถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม ามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล าวมายื่นพรอมใบ มัครได ใหน า
หนัง ือรับรองคุณวุฒิที่ ถานศึกษาออกใหโดยระบุ าขาวิชาที่  าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในก าหนดวันปดรับ มัครมายื่นแทน 

 (4)  าเนาทะเบียนบาน จ านวน 1 ฉบับ 
 (5)  าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข ารับ

ราชการทหารกองประจ าการ (แบบ ด.43), ใบ  าคัญการ มร , ใบเปลี่ยนชื่อ - กุล เปนตน จ านวนอยางละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแ ดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม

ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 
 
 
 

- วัณโรค ... 
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  - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
  - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก ังคม 
  - โรคติดยาเ พติดใหโทษ 
  - โรคพิษ ุราเรื้อรัง 
  - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง

และเปนอุป รรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  าเนาเอก ารทุกฉบับใหผู มัคร อบเขียนค ารับรองวา “  าเนาถูกตอง” ลงชื่อ

วันที่ และระบุเลขประจ าตัว อบ ก ากับไวมุมบนดานขวาของ  าเนาเอก ารหลักฐานทุกหนา 
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังวาเอก ารหลักฐานการ มัคร ซึ่งผู มัคร อบน ามาย่ืนไมตรง

หรือมีคุณ มบัติการ มัครไมถูกตองครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศรับ มัคร อบ เงินทุนหมุนเวียน
กรมทาอากาศยานจะถือวาผู มัคร อบเปนผขูาดคุณ มบัติในการ มัคร อบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมมี ิทธิ
ไดรบัการจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนหรือเรียกรอง ิทธิใด ๆ ทั้ง ิ้น 

13. เกณฑ์กำรตัด ิน 
 13.1 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการ อบคัดเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง

( อบขอเขียน) จะตองมีผลคะแนนในการ อบไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมี ิทธิเขารับการ อบคัดเลือกภาค
ความเหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) 

 13.2 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ)
จะตองมีผลคะแนนในการ อบไมนอยกวารอยละ 60 และจะตองมีผลคะแนนในการ อบคัดเลือกภาคความรู
ความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง ( อบขอเขียน) ไมนอยกวารอยละ 60 

 13.3 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการ อบคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการ อบคัดเลือก
แตละครั้งไมต่ ากวารอยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจางจะเปนไปตามล าดับคะแนนท่ี อบไดจากการ อบคัดเลือก
ทั้ง 2 ครั้ง โดยจะเรียงล าดับที่จากผูไดคะแนนการ อบคัดเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง
( อบขอเขียน) และภาคความเหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ) รวมกันมากกวาเปนผอูยูในล าดับที่ ูงกวา
ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนจากการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง ( อบ ัมภาษณ)
มากกวา เปนผูอยูในล าดับที่ ูงกวา และหากคะแนนในการ อบคัดเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง  
( อบ ัมภาษณ) เทากัน ใหพิจารณาจากผูไดรับเลขประจ าตัว อบกอนเปนผอูยูในล าดับที่ ูงกวา 

14. กำรประกำศรำยช่ือผูผำนกำร อบคดัเลือก 
 เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผูผานการ อบคัดเลือกตามล าดับ

คะแนน อบ ณ บอรดประชา ัมพันธ ชั้น 1 กรมทาอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุงมหาเมฆ
เขต าทร กรุงเทพฯ และเผยแพรลงในเว็บไซต https://www.airports.go.th/category/view/26 หัวขอ
“ขาวรับ มัครงาน/ประกาศ อบ” และเว็บไซต https://airports.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับ มัคร
ลกูจางทุนหทุนเวียน/พนักงานทุนหมุนเวียน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือ ิ้นผลไป เมื่อบัญชี
ผูผานการ อบคัดเลือกครบก าหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือมีการประกาศรับ มัครในต าแหนงที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมอีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการ อบคัดเลือกใหม แลวแตกรณี 

 
 
 

15. เง่ือนไข ... 
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 15. เงื่อนไขกำรจัดท ำ ัญญำจำงผูผำนกำร อบคัดเลือก 
  15.1 ผูผานการ อบคัดเลือกจะไดรับการจัดท า ัญญาจางเรียงตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผูผานการ อบคัดเลือกซึ่งจะตองท า ัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ก าหนด 
  15.2 ผูผานการ อบคัดเลือก ในวันท า ัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของ วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิ าหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการ วนทองถิ่น 
  15.3 การจัดท า ัญญาจาง ใหผูผานการ อบคัดเลือกท่ีไดขึ้นบัญชีไวตามจ านวน
ต าแหนงวาง ของแตละหนวยงานไปปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท า ัญญาจาง หากผูผานการ อบคัดเลือก
ถึงล าดับที่จะจัดจาง ไมประ งคจะเขาปฏิบัติงานในต าแหนงวางดังกลาว จะถือวา ละ ิทธิ์ไมเขารับการจัดท า

ัญญาจาง 
  15.4 ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือก รรมากกวาจ านวนต าแหนงวางที่มี และภายหลัง
มีต าแหนงวางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานอาจพิจารณาจัดจาง
ผูผานการ อบคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูผานการ อบคัดเลือกที่ยังไมหมดอายุหรือจะด าเนินการ อบ
คัดเลือกใหมก็ได 
  15.5 การจัดจางผูผานการ อบคัดเลือกจะไดรับการจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียน
ต าแหนงที่เขารับการ อบคัดเลือก โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเปนคุณ มบัติเฉพาะ  าหรับ
ต าแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในประกาศรับ มัคร ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรท ำ ัญญำจำงไดหลังจำกท่ีกรมบัญชีกลำง
อนุมัติแผนกำรด ำเนินกำรและประมำณกำรรำยจำยเงินทุนหมุนเวียนกรมทำอำกำศยำน ประจ ำป
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบรอยแลว 

  อนึ่ง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานขอแจงใหผู มัครทราบวา การด าเนินการ
อบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือก รรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานนั้น มีกฎ ระเบียบ

และวิธีการที่รัดกุม โปรงใ และเปนธรรมทุกขั้นตอน ดังนั้น หากมีผูแอบอางวาจะ ามารถชวยเหลือทาน
ให อบไดดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ขอไดโปรดอยาหลงเชื่อ และหากทานพบวามีผูแอบอางดังกลาว
โปรดแจงเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานเพ่ือจะไดด าเนินการโดยเด็ดขาดตอไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (นางวรรณา ไกรกมล) 
นักประชา ัมพันธช านาญการพิเศษ   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารกลาง 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทาอากาศยาน 



บัญชีแนบทายประกาศกรมทาอากาศยาน 
เรื่อง รับ มัคร อบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือก รรและจัดจางเป็นลูกจางทุนหมุนเวียนในต าแหนงตาง ๆ 

ปฏิบัติงานที่ วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอกาศยาน  
ประกาศ ณ วันที่ ิงหาคม 2565 

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

ต าแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (ดานการเงินและบัญชี) 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายการคลัง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ ใน าขาวิชาทางการเงิน การบัญชี
การคลัง หรือ าขาวิชาที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ตรวจ อบใบ  าคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง ค า ั่ง และขอก าหนดตาง ๆ 
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดท าฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  
3. ออกใบเ ร็จรับเงิน พรอมทั้งด าเนินการตรวจ อบความครบถวนถูกตองของใบเ ร็จรับเงิน  
4. ตรวจ อบปดบัญชีรับ - จาย ประจ าวัน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ปดบัญชีคงเหลือประจ าวัน 
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดท าทะเบียนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
6. ตรวจ อบความถูกตองของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหนี้ที่ไดรับและรายการใน

Statement  
7. ด าเนินการบันทึกจัดเก็บและน า งรายไดในระบบ GFMIS 
8. โอนจัด รรเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือใชจายและอื่น ๆ พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ 
9. รวบรวมเอก าร ตรวจ อบความถูกตอง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

10. จัดท าใบ  าคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
11. ตรวจ อบรายการเบิกจายงบประมาณ ประเมินประ ิทธิภาพการด าเนินงานของหนวยรับ

ตรวจประเมินความเพียงพอและประ ิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เ ี่ยง ตรวจ อบระบบดูแลรักษาทรัพย์ ินของหนวยรับตรวจ 

12. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ นับ นุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ด าเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด 

13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน

  การน าเงิน งคลงั พ.ศ. 2562 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 (การ อบ ัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (ดานการตรวจ อบภายใน) 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายตรวจ อบภายใน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี
ทางเศรษฐศา ตร์การเงิน ทางเศรษฐศา ตร์การคลัง หรือ าขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ตรวจ อบใบ  าคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง ค า ั่ง และขอก าหนดตาง ๆ 
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดท าฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  
3. ออกใบเ ร็จรับเงิน พรอมทั้งด าเนินการตรวจ อบความครบถวนถูกตองของใบเ ร็จรับเงิน  
4. ตรวจ อบปดบัญชีรับ - จาย ประจ าวัน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ปดบัญชีคงเหลือประจ าวัน 
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดท าทะเบียนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
6. ตรวจ อบความถูกตองของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหนี้ที่ไดรับและรายการใน

Statement  
7. ด าเนินการบันทึกจัดเก็บและน า งรายไดในระบบ GFMIS 
8. โอนจัด รรเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือใชจายและอื่น ๆ พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ 
9. รวบรวมเอก าร ตรวจ อบความถูกตอง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

10. จัดท าใบ  าคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
11. ตรวจ อบรายการเบิกจายงบประมาณ ประเมินประ ิทธิภาพการด าเนินงานของหนวยรับ

ตรวจประเมินความเพียงพอและประ ิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เ ี่ยง ตรวจ อบระบบดูแลรักษาทรัพย์ ินของหนวยรับตรวจ 

12. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ นับ นุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ด าเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด 

13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 

 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    
  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
  การน าเงิน งคลงั พ.ศ. 2562 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
  - มาตรฐานการตรวจ อบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของ วนราชการ 
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(2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 (การ อบ ัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานพัฒนาธุรกิจ) 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายพัฒนาธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทุก าขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ศึกษาขอมูล เ นอแนะ และด าเนินการจัดท าแผนการตลาด เพ่ือ งเ รมิใหมีการท าการบิน หรือ
เพิ่มการท าการบินของ ายการบิน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ภายในทาอากาศยาน
ควบคุม ก ากับ ดูแล ใหการด าเนินการตาง ๆ ของผูประกอบการเปนไปตามหนัง ือแจงเงื่อนไขการเชา ัญญาเชา
รวมทั้งขอตกลงอ่ืน ๆ 

2. ด าเนินการเจรจาประนีประนอมหนี้ ตรวจติดตามลูกหนี้ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนัดช าระหนี้
และด าเนินการจัดท าขอมูล รปุการติดตาม เรงรัดทวงหนี้ รวมทั้งรายงาน ปญหา อุป รรค ขอจ ากัด ของการด าเนินงาน
พรอมทั้งเ นอแนะความเห็น 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ขอมูล เพ่ือรางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะ ั้นและระยะยาว และติดตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน รวมทั้งจัดท าแผนประเมินความเ ี่ยงและควบคุมภายใน  

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 

 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    
  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศา ตร์ และแผนปฏิบัติการ 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย์ที่เก่ียวกับนิติกรรมและ ัญญา 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒4๙๗ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓9 
- ความรเูกี่ยวกับการจัดท าแผนการตลาด การจัดท าพ้ืนที่เชิงพาณชิย์ การท า ัญญาเชา  

 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 การ อบ ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพ่ือพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ัง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
ราง รรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ื่อ ารองค์กร) 

1. อัตราวาง  3 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายบริหารกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทุก าขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเพื่อเปนคาจางและคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการ รรหา เลือก รร จัดจาง ลาออก ประเมิน พัฒนา โยกยาย วินัย ของพนักงาน

ทุนหมุนเวียน ลูกจางทุนหมุนเวียน และบุคลากรประเภทอ่ืน 
3. ด าเนินการวิเคราะห์ความตองการใชอัตราก าลัง และขออนุมัติกรอบอัตราก าลังเพิ่มเติม และทบทวน

โครง รางการบริหารภายในหนวยงาน และจัดท ารายงานตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล 
4. จัดท าแผนหรือโครงการประชา ัมพันธ์หนวยงาน หรือทาอากาศยาน รวมถึงรวมกับหนวยงานตาง ๆ

เพื่อจัดท าแผนหรือโครงการประชา ัมพันธ์ใน วนที่เกี่ยวของกับการขน งทางอากาศ  
5. ใหบริการขอมูลขาว าร และอ านวยความ ะดวกในการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง

จัดกิจกรรม นิทรรศการของทาอากาศยาน และกิจกรรมในวัน  าคัญหรือวันพิธีตาง ๆ 
6. ด าเนินการเก่ียวกับการขอรับ วั ดิการตาง ๆ ของพนักงานทุนหมุนเวียน ลูกจางทุนหมุนเวียน

และบุคลากรประเภทอ่ืน 
7. รายงานปญหา อุป รรค ขอจ ากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 
8. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - ความรูเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
  - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจ า วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  - ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
  - การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
  - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน 
  - มีความรพูื้นฐานทาง ถิติและการใชโปรแกรม ถิติ  าเร็จรูปเบื้องตน  าหรับการวิเคราะห์ขอมูล 
  - ความรูเกี่ยวกับคูมือ วั ดิการและ ิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจาง 
  - ความรูทางดานภาษาอังกฤษที่จ าเปนตอการปฏิบัติงาน 
  - ความรูทางดานคอมพิวเตอร์เบื้องตนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
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 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 การ อบ ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพ่ือพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ัง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
ราง รรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 
------------------------------------------- 
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ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดาน นับ นุนมาตรฐาน นามบิน) 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายบริหารกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีทุก าขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
1. รวมจัดท าคูมือ นามบิน และแผนในการด าเนินงานดานตาง ๆ ของทาอากาศยาน รวมวางแผน

รวมควบคุมดูแล ตรวจ อบ ติดตามการปฏิบัติงานของทาอากาศยาน และรวมด าเนินการเก่ียวกับงานพิธีการบิน 
2. อ านวยความ ะดวกใหแกผโูดย าร ผูประกอบการ ินคา พั ดุ และไปรษณยีภัณฑ์ และใหค าปรึกษา

เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในทาอากาศยาน  
3. จัดเก็บ รวบรวม ขอมูล ถิติจากรายงานผลการด าเนินงานดานความปลอดภัยและการรักษา

ความปลอดภัย การอ านวยความ ะดวก อาชีวอนามัย และขอมูลการบิน เพ่ือหาขอบกพรอง และเ นอแนวทาง
แกไขปญหา 

4. รายงานปญหา อุป รรค ขอจ ากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  - ระเบียบ  านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงขาติ พ.ศ. ๒5๕๒ 
  และระเบียบ  านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒560 
  - พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน 

 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 การ อบ ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพ่ือพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ัง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
ราง รรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นักวิชาการขน ง (ดานเทคโนโลยี าร นเทศ) 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายเทคโนโลยี าร นเทศ เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ ใน าขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือ าขาอ่ืน 
ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1.  ารวจความตองการ วิเคราะห์แนวโนมความตองการ ในการใชเทคโนโลยี าร นเทศ เพ่ือ นับ นุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และจัดหา แ วงหา และติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทัน มัย
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ให ามารถด าเนินไปไดอยางมีประ ิทธิภาพ 

2. บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี าร นเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์ และเครือขาย
อินเตอร์เน็ตให ามารถใชงานไดอยางมีประ ิทธิภาพและตอเนื่อง รวมทั้งใหค าปรึกษาที่เกี่ยวของกับการใช  
การบ ารุงรักษา ระบบเทคโนโลยี าร นเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์ และเครือขาย
อินเตอร์เน็ตแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูใชบริการทาอากาศยาน 

3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 

 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    
  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีทั่วไป 
- ความรูเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ 
- ความรูเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทัน มัย และบริการทาอากาศยาน 

 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 การ อบ ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง ถาปนิก 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาทาง ถาปตยกรรม หรือ าขาวิชาอื่น
ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไดรับใบประกอบวิชาชีพ ถาปตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายก าหนด 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. จัดท าแบบ อ านวยการ รางแบบทาง ถาปตยกรรม เพ่ือให อดคลองกับแผนการปรับปรุง
บ ารุงรักษา หรือ อดคลองกับความตองการพ้ืนที่ใช อยของหนวยงาน เหมาะ ม ประหยัด และ
อดคลองกับหลักวิชาการดาน ถาปตยกรรม  

2. ก ากับ ควบคุมดูแล ตรวจ อบคุณภาพ ถานที่ ออกแบบ และใหค าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามหลกัวิชาดาน ถาปตยกรรม   

3. ใหค าปรึกษาค าแนะน าที่เกี่ยวของกับงานดาน ถาปตยกรรมแกผปูฏิบัติงานและหนวยงานอื่น ๆ  
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน 
  - ความรูทาง ถาปตยกรรม 
  - ความรูเบื้องตนดานการขน งทางอากาศ 

(2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 (การ อบ ัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นายชางไฟฟา้ 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ูง หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาไฟฟา ไฟฟาก าลัง
ไฟฟา ื่อ าร ไฟฟาอิเล็กทรอนิก ์ หรือ าขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ชวยปฏิบัติงานในการ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟา นามบิน
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน ระบบ ื่อ ารโทรคมนาคม ระบบไฟฟาก าลัง
ระบบไฟฟาอาคาร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ 

2. ควบคุม ดูแล ซอมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟา นามบิน ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ
และระบบไฟ องลานจอดเครื่องบินระบบ ื่อ ารโทรคมนาคม ระบบไฟฟาก าลัง ระบบไฟฟา
อาคาร หรือระบบงานอื่นที่เก่ียวของ 

3. จัดหา และด าเนินการติดตั้ง ทด อบ ประเมินระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เพ่ือใหเกิดประ ิทธิภาพและเหมาะ มกับการใชงาน  

4. ด าเนินการตรวจ อบ บ ารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย
รกัษาความปลอดภัยใหพรอมใชงานอยูเ มอ 

5. เฝา ังเกตการณ์ ิ่งผิดปกติผานทางระบบความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูดานไฟฟา อิเล็กทรอนิก ์และเทคโนโลยี าร นเทศ 
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาอาคารและวงจรไฟฟา 

(2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 (การ อบ ัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ั งคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง นายชางเครื่องกล 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ูง หรือเทียบไดไมต่ ากวานี้ใน าขาเครื่องกล
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือ าขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ด าเนินการติดตั้ง ทด อบ ประเมินราคาเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล
เพ่ือใหเกิดประ ิทธิภาพและเหมาะ มกับการใชงาน  

2. ด าเนินการตรวจ อบ บ ารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และงานดานเครื่องกลใหพรอมใชงานอยูเ มอ 

3. รายงานปญหา อุป รรค ขอจ ากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 
4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเบื้องตนดานชางเครื่องกล 
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องยนต์ 
- ความรเูบื้องตนเก่ียวกับการซอมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องกลปฏิบัติงานกอ ราง 

(2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 (การ อบ ัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพื่อพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตวั ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเรื่องการ
รกัษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้ง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม ราง รรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

------------------------------------------- 
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ต าแหนง เจาพนักงานธุรการ 

1. อัตราวาง  3 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. ถานที่ปฏิบัติงาน - ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน 
   - ฝายบริหารกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน 
   - ฝายกลยุทธ์และบริหารทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน 
4. ิทธิประโยชน์ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
   และหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่เงินทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานก าหนด 
6. คุณ มบัติเฉพาะ  าหรับต าแหนง 

 ไดรับวุฒิไมต่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ูงทุก าขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ ากวาน้ีใน าขา 
ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ลงทะเบียนรับ งหนัง ือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพ์หนัง ือ ตรวจทานหนัง ือ ท าลายเอก าร  
2. ชวยจัดท าเอก ารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน หนัง ือเวียนตาง ๆ เอก ารการประชุม 
3. อ านวยความ ะดวกในการจัดประชุม ัมมนา บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม  
4. รวบรวม จัดท า ถิติ ขอมูล และรายงานที่เก่ียวของ  
5. รายงานปญหา อุป รรค ขอจ ากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8. หลัก ูตรและวิธีการเลือก รร โดยการ อบคดัเลือก ดังนี้ 
 (1) การ อบคดัเลือกภาคความรูความ ามารถที่ใชเฉพาะต าแหนง    

  โดยวิธีการ อบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ระเบียบ  านักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน ารบรรณ พ.ศ. ๒5๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร์ใน  านักงาน 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาว ารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเก่ียวกับการรับ - งหนัง ือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพ์หนัง ือ ตรวจทานหนัง ือ

  ท าลายเอก าร การจัดท าเอก ารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
 (2) การ อบคดัเลือกภาคความเหมาะ มกับต าแหนง 
 การ อบ ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 จะประเมินผูเขา อบเพ่ือพิจารณาความเหมาะ มกับต าแหนงหนาที่ จากประวัติ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขา อบและจากการ ัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะ มในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความ ามารถ ประ บการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิ ัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ัง ังคม และ ิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
ราง รรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

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




