
              
(ส ำเนำ)                 

 

                     ประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร 
        กรมช่ำงอำกำศ 

                                  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
      ______________ 

                   ด้วย กรมช่ำงอำกำศ  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป จ ำนวน ๑๘ ต ำแหน่ง ๘๖ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  ๑.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ รำยละเอียดตำมผนวก ก 

      ๒.  ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง รำยละเอียดตำมผนวก ข 

                    ๓.  ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันทีม่ีค ำสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๗ 

                    ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
               ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชำติไทย  
 ๔.๑.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์    
  ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
                  ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น 
          ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่   
ในพรรคกำรเมือง  
  ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗         
                              ๔.๑.๗ ไม่เปน็ผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน                                                                                                                                                

           ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
  ๔.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๔.๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ                          
  ๔.๑.๑๑  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
  ๔.๒  ผู้ขำดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หำกผ่ำนกำรเลือกสรร
จะต้องลำออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำวก่อนท ำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบหนังสือรับรอง 
  ๔.๓  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง รำยละเอียดตำมผนวก ค  
 

๕.  กำรรับสมัคร ... 
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                ๕.  กำรรับสมัคร  
   ๕.๑  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
    ๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองก ำลังพล 
กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ ถึงวันอังคำรที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ (เวลำรำชกำร 
๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดรำชกำร) 
     ๕.๑.๒ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองก ำลังพล กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ 
หมำยเลขโทรศัพท ์๐ ๒๑๕๕ ๖๑๖๐ และสำมำรถดูรำยละเอียดกำรรับสมัครเพ่ิมเติมได้ที่ www.dae.rtaf.mi.th 
    ๕.๒  เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ชุด)  ดังนี้  
     ๕.๒.๑ รปูถำ่ยปัจจุบันสีหรือขำวด ำ ครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป   
     ๕.๒.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลกำรศึกษำครบหลักสูตร (กรณี    
ยังไม่ได้รับประกำศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถำนศึกษำนั้น ๆ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ต ำแหน่งที่รับสมัคร) หรือใบรับรองกำรผ่ำนงำน (ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในงำน  
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี) 
     ๕.๒.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
    ๕.๒.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
    ๕.๒.๕ ส ำเนำสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘) หรือหลักฐำนทะเบียน 
กองประจ ำกำร (สด.๓) หรือใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (สด.๔๓) 
     ๕.๒.๖ ส ำเนำหลักฐำนอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบส ำคัญกำรสมรสหรือใบ
หย่ำ (ในกรณีท่ี ชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรสมัครอ่ืน)                  
    หมำยเหตุ  หำกหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิกรอกใบสมัคร 
   ๕.๓.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร   
    ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด 
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้   
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  

  ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  
   ผู้สมัครจะต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะตำมรำยละเอียด  
กำรประเมินสมรรถนะ รำยละเอียดตำมผนวก ง 

  ๗.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติและ 
สอบสัมภำษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐  
   ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐    
 

๘.  กำรประกำศรำยชื่อ... 
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  ๘.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่   
ในกำรประเมินสมรรถนะ 
   กรมช่ำงอำกำศ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและก ำหนดวัน 
เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร)  ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ 
ณ กองก ำลังพล กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ และทำงเว็บไซต์ www.dae.rtaf.mi.th โดยก ำหนดกำรประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภำควิชำกำร) และสถำนที่สอบจะแจ้งให้ทรำบในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน
สมรรถนะ ฯ   

  ๙.  กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   ๙.๑  ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ณ กองก ำลังพล กองบังคับกำร กรมช่ำงอำกำศ และ 
ทำงเว็บไซต์ www.dae.rtaf.mi.th ก ำหนดกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) กำรสอบสัมภำษณ์ และ
สถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบในประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  
   ๙.๒   กรมช่ำงอำกำศจะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเรียงตำมล ำดับคะแนน 
โดยส ำรองผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมล ำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของจ ำนวนที่เปิดรับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ำกัน 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศบัญชีรำยชื่อหรือนับแต่วันประกำศรับสมัคร
ในต ำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี  

  ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง               
      กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร 

  
       ประกำศ     ณ    วันที่    ๑๙   กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                       
                                             (ลงชื่อ) พลอำกำศโท ภำณุวัชร์  เปี่ยมศรี 
                             (ภำณุวัชร์  เปี่ยมศรี)  
                                       ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
                                                                    กรมช่ำงอำกำศ 

 

รำยกำรแจกจ่ำย   นขต.ทอ.และ นขต.ชอ. 

ส ำเนำถูกต้อง 
                  น.อ.ศิริชัย  รุ่งสำง 
                      (ศิริชัย  รุ่งสำง) 
                      หก.กกพ.บก.ชอ.         
                        ๑๙ ก.พ.๖๔                         จ.ท.หญิง สุจิตรำภำ ฯ       พิมพ์/ทำน 
                                                                                                น.ท.ชินกร ฯ            /ตรวจ 
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ผนวก ก 
ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน และค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 

ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

เงินช่วยกำรครองชีพ 
(บำท) 

รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๑ พนักงำนพัสดุ บริกำร ม.ต้น - ม.ปลำย ช/ญ ๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ - กพอ.ชอ. (๑ อัตรำ)  
- แผนกบริกำรพัสดุ  
  กพอ.ชอ.(๑ อัตรำ) 

๒ 

๒ พนักงำนห้องทดลอง บริกำร ม.ต้น - ม.ปลำย ช/ญ ๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,๔๓๐ - แผนกวิจัยและตรวจทดลอง 
  กวก.ชอ. 

๑ 

๓ พนักงำนกำรเงินและบัญชี บริกำร ปวช.ทำงกำรบัญชี หรือ 
ต้องมีทักษะในงำนที่จะปฏิบัติ 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกสวัสดิกำร กรก.ชอ. ๑ 

๔ ช่ำงกลโรงงำน 
 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกโรงงำน 
  กซอ.๑ ชอ. (จว.นครสวรรค)์ 
  (๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเครื่องมือกลและ                 
  กระบวนกำร ผรง.กซอ.๒ ชอ.     
  (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรำ) 
- แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ 
  กซภ.ชอ. (๑ อัตรำ)  
- แผนกผลิตกำซ  
  กซภ.ชอ.(๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยตรวจ ๒ 
  ผคคภ.กซภ.ชอ.(๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยอบชุบ 
  ผอต.กรง.ชอ.(๑ อัตรำ) 

๑๙ 



 
- ๒ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๔ ช่ำงกลโรงงำน (ต่อ) 
 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกเครื่องมือกล 
  กรง.ชอ. (๓ อัตรำ) 
- ฝ่ำยแผ่นโลหะ 
  ผลส.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยอะไหล่และอำบผิว 
  ผอต.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเครื่องมือกล ๑ 
  ผคก.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเชื่อมโลหะ  
  ผลส.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยด ำเนินงำน  
  ผจง.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยวิศวกรรม  
  ผคก.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- แผนกโรงงำน กซอ.๒ ชอ. 
  (จว.ลพบุรี)(๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยตรวจ ๑ 
  ผคคภ.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 

 

 
 
 



 
- ๓ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๕ ช่ำงสี เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยเตรียมกำร 
  ผรง.กซอ.๑ ชอ. 
  (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเตรียมกำร 
  ผรง.กซอ.๒ ชอ. 
  (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรำ) 

๒ 

๖ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยบริภัณฑ์ภำคพ้ืน ๓ 
  ผซภ.๔ กซภ.ชอ. 
  (๑ อัตรำ) 

๑ 

๗ ช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกทดสอบเครื่องยนต์ 
  กซย.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยวิเครำะห์เทคนิค 
  ผคคภ.กซย.ชอ. ( ๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยสนับสนุนที่ ๒ 
  ผสซ.กซย.ชอ. (๑ อัตรำ) 

๓ 

๘ ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกควบคุมคุณภำพ 
  กรง.ชอ. (๒ อัตรำ) 
- แผนกจัดด ำเนินงำน 
  กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 

๑๒ 

 
 



 
- ๔ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๘ ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน 
(ต่อ) 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกโลหะและโครงสร้ำง 
  กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยแผ่นโลหะ 
  ผลส.กรง.ชอ. (๗ อัตรำ) 
- ฝ่ำยตรวจ ๑ 
  ผคคภ.กซอ.๑ ชอ. 
  (จว.นครสวรรค์)(๑ อัตรำ) 

 

๙ ช่ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 
และท ำควำมเย็น 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกผลิตกำซ กซภ.ชอ. 
  (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยช่ำงโยธำ กรก.ชอ. 
  (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยบริกำร กซอ.๑ ชอ. 
  (จว.นครสวรรค์)(๑ อัตรำ) 

๓ 

๑๐ ช่ำงซ่อมยำนพำหนะ 
และเครื่องทุ่นแรง 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ 
  กซภ.ชอ. (๑ อัตรำ) 

๑ 

๑๑ ช่ำงท่อ เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกโลหะและโครงสร้ำง 
  กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยแผนและก ำหนดงำน 
  ผจง.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 

๒ 

 



 
- ๕ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๑๒ ช่ำงไฟฟ้ำ เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยบริภัณฑ์ภำคพ้ืน ๓ 
  ผซภ.๔ กซภ.ชอ. 
  (๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยบริกำร กรง.ชอ.(๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 
  ผซภ.๑ กซภ.ชอ. (๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยบริภัณฑ์ภำคพ้ืน 
  ผรง.กซอ.๑ ชอ.  
  (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรำ) 

๗ 

๑๓ ช่ำงยำงและพลำสติก เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยยำงและพลำสติก 
  ผอล.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยด ำเนินงำน 
  ผจง.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 

๒ 

๑๔ ช่ำงโยธำ เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยช่ำงโยธำ กรก.ชอ. 
  ( ๑ อัตรำ) 

๑ 

๑๕ ช่ำงระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องวัดประกอบกำรบิน 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - ฝ่ำยผลิตกำซ ๑ 
  ผผก.กซภ.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเครื่องวัดประกอบ 
  กำรบิน ผซภ.๑ กซภ.ชอ. 
  (๑ อัตรำ) 

๓ 



 
- ๖ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๑๕ ช่ำงระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องวัดประกอบกำรบิน 

เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกควบคุมคุณภำพ 
  กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 

 

๑๖ ช่ำงระบบอำกำศยำน เทคนิค ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๒ 
  กซภ.ชอ.(๑ อัตรำ) 
- แผนกซ่อมอำกำศยำน ๒ 
  กซอ.๑ ชอ. (จว.นครสวรรค)์ 
  (๑ อัตรำ) 
- แผนกควบคุมคุณภำพ 
  กซภ.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยบริกำรเครื่องปรับอำกำศ 
  ผซภ.๒ กซภ.ชอ.(๑ อัตรำ) 
- แผนกจัดด ำเนินงำน 
  กซอ.๑ ชอ. (จว.นครสวรรค)์ 
  (๑ อัตรำ) 
- แผนกซ่อมอำกำศยำน ๑ 
  กซอ.๒ ชอ. (จว.ลพบุรี) 
  (๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยนิวดรอลิค  
  ผซภ.๒ กซภ.ชอ. (๑ อัตรำ) 
 

๘ 



 
- ๗ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๑๗ ช่ำงโลหะ เทคนิค 
 

ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกโรงงำน กซอ.๑ ชอ. 
  (จว.นครสวรรค์)(๒ อัตรำ) 
- แผนกโรงงำน กซอ.๒ ชอ. 
  (จว.ลพบุรี)(๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยโครงโลหะ ผลส.กรง.ชอ. 
  (๕ อัตรำ) 
- ฝ่ำยเครื่องทุ่นแรงเบำ 
  ผรง.กซอ.๒ ชอ. (จว.ลพบุรี) 
  (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยตรวจซ่อมชิ้นงำน 
  ผรง.กซย.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- แผนกจัดด ำเนินงำน     
  กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยแผนและก ำหนดงำน 
  ผจง.กรง.ชอ. (๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยกระบวนกำร  
  ผรง.กซอ.๑ ชอ. 
  (จว.นครสวรรค์)(๑ อัตรำ) 

๑๓ 

 
 
 



 
- ๘ - 

 
ล ำดับ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน คุณวุฒิ เพศ ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
เงินช่วยกำรครองชีพ 

(บำท) 
รวม (บำท) หน่วยปฏิบัติงำน จ ำนวน 

๑๘ พนักงำนลำนถัง เทคนิค 
 

ปวช.หรือต้องมีทักษะในงำน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

ช/ญ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐ - แผนกบริกำรพัสดุเชื้อเพลิง 
  กพช.ชอ.(๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ 
  ผคช.๔ กพช.ชอ. 
  (จว.สุรำษฎร์ธำนี)(๒ อัตรำ) 
- ฝ่ำยคลังเชื้อเพลิงที่ ๑ 
  ผคช.๑ กพช.ชอ.(๑ อัตรำ) 
- ฝ่ำยคลังเชื้อเพลิงที่ ๒ 
  ผคช.๑ กพช.ชอ. 
  (จว.ลพบุรี)(๑ อัตรำ) 

๕ 



 
ผนวก ข 

ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 
ต ำแหน่ง  พนักงำนพัสดุ 
   ๑.  รับจ่ำย เก็บรักษำหลักฐำน และท ำบัญชีพัสดุ 
   ๒.  เก็บรักษำและอนุรักษ์พัสดุ 
   ๓.  ยกขนพัสดุ จัดระเบียบในกำรเก็บ และท ำควำมสะอำดคลัง 
   ๔.  ตรวจสอบปริมำณและสภำพพัสดุ เพ่ือเสนอรำยงำนสถำนภำพ 
   ๕.  กำรจัดท ำรำยกำร หรือมอบหมำยพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 
   ๖.  รวบรวมข้อมูลและจัดท ำสถิติกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งจัดท ำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดหำพัสดุ 
   ๗.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  พนักงำนห้องทดลอง 
  ๑.  จัดเตรียมและท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่ใช้ในห้องทดลอง 
   ๒.  เตรียมเครื่องมือ สำรเคมี และวัสดุส ำหรับกำรทดลอง 
   ๓.  รวบรวมและตรวจสอบกรรมวิธีในกำรเก็บตัวอย่ำง 
   ๔.  ชว่ยเหลือในกำรค้นคว้ำ ทดลอง ตรวจสอบ และวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
   ๕.  เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ วัตถุดิบ และสำรเคมีที่น ำมำทดลอง 
   ๖.  ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบค ำสั่งและคู่มือที่ก ำหนด 
   ๗.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๘.  ชว่ยเหลือและดูแลในด้ำนนิรภัยห้องทดลอง 
   ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนห้องทดลอง ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
   ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  พนักงำนกำรเงินและบัญชี 
   ๑.  จัดท ำ รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรทำงกำรเงิน หรือกำรงบประมำณ 
   ๒.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
   ๓.  บันทึกรำยกำรในสมุดลงรำยกำรเบื้องต้น จัดท ำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินและกำรงบประมำณ 
   ๔.  ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 
   ๕.  รับและจ่ำยเงินตำมหลักฐำน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ำยเฉพำะในหน้ำที่ของตนเอง 
   ๖.  ท ำงบแสดงยอดเงินรับจ่ำยและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่ำย 
   ๗.  เก็บรักษำบัญชี และหลักฐำนประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 
   ๘.  ใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงกลโรงงำน 
  ๑.  ซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบำงอย่ำง 
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอ่ืน ๆ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือต่ำง ๆ ประจ ำโรงงำน ตลอดจนอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  ๒.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกร 
  ๓.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงกลโรงงำน ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๔.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงสี 
  ๑.  พ่นทรำย ขัดล้ำง ทำหรือพ่นสี รถ เรือ อำกำศยำน และยำนพำหนะต่ำง ๆ  
  ๒.  ทำหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงำ เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจ ำส ำนักงำน และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ  
  ๓.  ออกแบบ วำงแผนงำน และประมำณกำรเกี่ยวกับงำนช่ำงสี 
  ๔.  วำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงสี 
  ๕.  ตรวจและทดสอบงำนช่ำงสีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  ๖.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๗.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงสี ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ  
  ๘.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๑.  ติดตั้ง สร้ำง ซ่อม ปรับมำตรฐำน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
   ๒.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
   ๔.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๕.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน 
                     ๑.  ซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งเครื่องยนต์ ใบพัด และระบบถ่ำยทอดก ำลัง 
  ๒.  ทดลองและปรับแต่งเครื่องยนต์ บริภัณฑ์เครื่องยนต์ ใบพัด และระบบถ่ำยทอดก ำลัง 
  ๓.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน และงำนด้ำนนิรภัยกำรบิน 
นิรภัยภำคพ้ืน และนิรภัยโรงงำน 
                     ๔.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งเครื่องยนต์ 
บริภัณฑ์ ใบพัด และระบบถ่ำยทอดก ำลัง ตลอดจนจัดเตรียมชิ้นส่วนและอะไหล่ให้เป็นไปตำมเอกสำรเทคนิค 
(Technical Order) 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

 
ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน (ต่อ) 
  ๕.  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๗.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๘.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรเครื่องยนต์อำกำศยำน 
  ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน 
                     ๑.  สร้ำง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้ำงชิ้นส่วนผิวบุล ำตัว
และพ้ืนบังคับของอำกำศยำนที่สร้ำงด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
                     ๒.  ท ำแบบ (Mould) และข้ึนรูปชิ้นส่วนของโครงสร้ำง 
  ๓.  เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๔.  ตรวจสอบกำรช ำรุดเสียหำยเพื่อเสนอแนะกำรซ่อม 
                     ๕.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน และด้ำนนิรภัยโรงงำน 
  ๖.  ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินงำนและคุณภำพของงำนให้เป็นไปตำมเอกสำรเทคนิค (Technical Order) 
                     ๗.  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
                     ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
                     ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศและท ำควำมเย็น 
                     ๑.  ติดตั้ง ตรวจ ปรนนิบัติบ ำรุง ซ่อม รื้อถอนและประกอบเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 
                     ๒.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำรซ่อมเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 
  ๓.  ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 
                     ๔.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนซ่อมเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 
และนิรภัยโรงงำน 
                     ๕.  ช่วยเหลือในกำรหำข้อมูลและออกแบบกำรติดตั้งเครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 
                     ๖.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
                     ๗.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกร 
                     ๘.  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรซ่อมเครื่องปรับอำกำศและท ำควำมเย็น ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชำ 
                     ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงซ่อมยำนพำหนะและเครื่องทุ่นแรง 
   ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดลองยำนพำหนะและเครื่องทุ่นแรง 
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
   ๒.  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรซ่อมยำนพำหนะและเครื่องทุ่นแรงภำยใต้กำรควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชำ 
   ๓.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ต ำแหน่ง  ช่ำงท่อ 
  ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสำน ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ำยเกี่ยวกับงำนช่ำงท่อ (ท่อ
น้ ำมัน ท่อกำซ ท่อไอน้ ำ ท่อลม และท่อต่ำง ๆ ที่มีก ำลังดันหรืออุณหภูมิสูง) 
   ๒.  ประกอบท่อและฉนวนกันควำมร้อนตำมแบบที่ก ำหนด 
  ๓.  อัดน้ ำก ำลังดันสูงเพ่ือตรวจสอบรอยรั่วของท่อต่ำง ๆ ตำมคู่มือที่ก ำหนด 
  ๔.  ออกแบบ วำงแผนงำนและประมำณกำรเกี่ยวกับงำนช่ำงท่อและฉนวนกันควำมร้อน 
  ๕.  วำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงท่อ 
  ๖.  ตรวจและทดสอบงำนช่ำงท่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงำนช่ำงท่อ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ต ำแหน่ง  ช่ำงไฟฟ้ำ 
  ๑.  ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์ ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  ๒.  ใช้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์ และงำนสำยไฟ 
  ๓.  ชุบเคลือบผิว โลหะ โดยกรรมวิธีทำงเคมี-ไฟฟ้ำ 
  ๔.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกรไฟฟ้ำ 
  ๕.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๖.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ต ำแหน่ง  ช่ำงยำงและพลำสติก 
   ๑.  ท ำผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก และซ่อมชิ้นส่วนต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
   ๒.  ปรับแต่งแบบ (Mould) 
   ๓.  หล่อดอกยำงของยำนพำหนะต่ำง ๆ 
   ๔.  ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงำนซ่อมเกี่ยวกับงำนช่ำงยำงและพลำสติกให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
   ๕.  ช่วยเหลือในกำรออกแบบ เขียนแบบ และประมำณกำรเก่ียวกับงำนช่ำงยำงและพลำสติก 
   ๖.  ช่วยเหลือในกำรค้นคว้ำ วิจัย และวิเครำะห์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 
   ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนยำงและพลำสติก ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
   ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



- ๕ - 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงโยธำ 
   ๑.  สร้ำง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอำคำร พ้ืนที่ ถนน รั้ว ท่อทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำ
เทียบเรือ เขื่อน สนำมบิน และสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ  
   ๒.  ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง และทดสอบงำนก่อสร้ำงตำมข้ันตอนต่ำง ๆ 
   ๓.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนโยธำ 
   ๔.  ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแบบ 
   ๕.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
   ๖.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของวิศวกร 
   ๗.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนโยธำ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
   ๘.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงระบบไฟฟ้ำและเครื่องวัดประกอบกำรบิน 
  ๑.  ซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ของอำกำศยำนที่ใช้ระบบไฟฟ้ำ เครื่องวัด
ประกอบกำรบิน และเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ 
  ๒.  ทดลองและปรับแต่งอุปกรณ์ของอำกำศยำนที่ใช้ระบบไฟฟ้ำ เครื่องวัดประกอบกำรบิน และ
เครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ 
  ๓.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงระบบไฟฟ้ำ เครื่องวัดประกอบกำรบิน 
เครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ ตลอดจนด้ำนนิรภัยกำรบิน นิรภัยภำคพ้ืน และนิรภัยโรงงำน 
  ๔.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งเครื่องอุปกรณ์
ของอำกำศยำนที่ใช้ระบบไฟฟ้ำ เครื่องวัดประกอบกำรบิน และเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ ตลอดจนจัดเตรียมชิ้นส่วน
และอะไหล่ให้เป็นไปตำมเอกสำรเทคนิค (Technical Order) 
  ๕.  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๖.  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับงำนช่ำงระบบไฟฟ้ำ เครื่องวัดประกอบกำรบิน และเครื่องช่วยกำร
เดินอำกำศ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๗.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง ช่ำงระบบอำกำศยำน 
                     ๑.  ซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งระบบฐำน ล้อ ยำง ระบบบังคับ ระบบอ ำนวย
ควำมสะดวก ระบบควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนบนอำกำศยำน ระบบเชื้อเพลิง ระบบนิวดรอลิค (Pneudraulic) 
และระบบอื่น ๆ ของอำกำศยำน 
  ๒.  ทดลองและปรับแต่งระบบฐำน ล้อ ยำง ระบบบังคับ ระบบอ ำนวยควำมสะดวก ระบบควำม
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนบนอำกำศยำน ระบบเชื้อเพลิง ระบบนิวดรอลิค (Pneudraulic) และระบบอ่ืน ๆ 
ของอำกำศยำน 
  ๓.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ และติดตั้งระบบฐำน ล้อ 
ยำง ระบบบังคับ ระบบอ ำนวยควำมสะดวก ระบบควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบั ติงำนบนอำกำศยำน ระบบเชื้อเพลิง 
ระบบนิวดรอลิค (Pneudraulic) และระบบอ่ืน ๆ ของอำกำศยำน ตลอดจนเตรียมชิ้นส่วนและอะไหล่ให้เป็นไปตำม
เอกสำรเทคนิค (Technical Order) 
                  
 



- ๖ - 
 
ต ำแหน่ง ช่ำงระบบอำกำศยำน (ต่อ) 
  ๔.  ช่วยเหลือในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนช่ำงระบบอำกำศยำน และงำนด้ำนนิรภัยกำรบิน 
นิรภัยภำคพ้ืน และนิรภัยโรงงำน 
  ๕.  ท ำควำมสะอำดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงระบบอำกำศยำน ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๗.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  ช่ำงโลหะ 
  ๑.  สร้ำง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสำนและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่ำง ๆ  
  ๒.  วำงแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสำน และรื้อถอน
สิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่ำง ๆ  
  ๓.  ก ำกับและตรวจสอบผลงำนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงโลหะ 
  ๔.  วิเครำะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงำนช่ำงโลหะ 
  ๕.  ควบคุมคุณภำพของกำรผลิต 
  ๖.  ควบคุมและดูแลในด้ำนนิรภัยโรงงำน 
  ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
  ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนช่ำงโลหะ ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
  ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
ต ำแหน่ง  พนักงำนลำนถัง 
   ๑.  วัดระดับน้ ำ น้ ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน เปิด-ปิด ลิ้นในกำรรับ-จ่ำยน้ ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน 
เดินเครื่องสูบถ่ำยน้ ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน และระบำยน้ ำก้นถังน้ ำมัน 
                     ๒.  ตรวจสอบเส้นทำงกำรใช้ท่อทำงและลิ้นในกำรรับ-ส่งน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน กำรวัดและ
บันทึกระดับน้ ำ น้ ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน กำรรั่วไหลของท่อทำงลิ้น และหน้ำแปลน ตลอดจนถังร่วม กำรท ำงำน
ของเครื่องสูบถ่ำยน้ ำมัน และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.  จัดท ำเอกสำร และติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                     ๔.  บันทึกกำรรับ-จ่ำยน้ ำมันประจ ำวัน และตรวจสอบข้อมูล 
                     ๕.  ตรวจสอบ และค ำนวณอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน้ ำมันในถังขณะรับ-ส่ง 
  ๖.  ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนของนักวิชำกำรลำนถัง 
                     ๗.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 
                     ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับงำนลำนถัง ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บังคับบัญชำ 
                     ๙.  ดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                     ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับรำชกำร หรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค 
รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

 
ล ำดับ ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 

๑ พนักงำนพัสดุ 
 

บริกำร ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือเทียบเท่ำ 
 

๒ พนักงำนห้องทดลอง 
 

บริกำร ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือเทียบเท่ำ 

๓ พนักงำนกำรเงินและบัญชี 
 

บริกำร ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ทำงกำรบัญชี ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้
ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำร
สอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ  ผู้นั้น
จะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๔ ช่ำงกลโรงงำน เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ช่ำงอุตสำหกรรม 
ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช่ำงเชื่อมประสำน หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ  
ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะใน
งำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๕ ช่ำงสี 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ หรือ
สำขำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็น
งำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๖ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงไฟฟ้ำ หรือ
สำขำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็น
งำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 
 
 
 
 

 
 



- ๒ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
๗ ช่ำงเครื่องยนต์อำกำศยำน  

 
 

 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงยนต์ หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ 
ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะใน
งำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๘ ช่ำงโครงสร้ำงอำกำศยำน  
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงเชื่อม ช่ำงโลหะ หรือสำขำ 
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่
ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๙ ช่ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 
และท ำควำมเย็น 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงไฟฟ้ำ หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะผู้
นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะใน
งำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๐ ช่ำงซ่อมยำนพำหนะ 
และเครื่องทุ่นแรง 
  

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงยนต์ ช่ำงยำนยนต์ หรือ
สำขำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็น
งำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๑ ช่ำงท่อ 
 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่ำในวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
และทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 
 
 
 

 
 
 



- ๓ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
๑๒ ช่ำงไฟฟ้ำ เทคนิค ชำย/

หญิง 
- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงไฟฟ้ำ หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่
ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๓ ช่ำงยำงและพลำสติก 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนใน
กรณีท่ีเป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนใน
สถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้น
จะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะใน
งำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๔ ช่ำงโยธำ เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงโยธำ ช่ำงก่อสร้ำง หรือ
สำขำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็น
งำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำน
กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็น
กำรเฉพำะ  ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่
ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๕ ช่ำงระบบไฟฟ้ำและ 
เครื่องวัดประกอบกำรบิน 
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงไฟฟ้ำ หรือสำขำที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่
ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๖ ช่ำงระบบอำกำศยำน  
 

เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  
ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงยนต์ 
หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน  
ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของ
บุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนใน
สถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ   
ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ
ในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 



- ๔ - 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน เพศ คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
๑๗ ช่ำงโลหะ เทคนิค ชำย/

หญิง 
- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงกลโลหะ ช่ำง
โลหะช่ำงกลโรงงำน ช่ำงเชื่อม ช่ำงเชื่อม
และโลหะแผ่นและช่ำงเชื่อมประสำน หรือ
สำขำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน ในกรณีที่
เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่ง
มิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนใสถำบัน
กำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้นั้นจะต้องมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

๑๘ พนักงำนลำนถัง เทคนิค ชำย/
หญิง 

- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช.) สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 
ช่ำงท่อและโลหะแผ่น หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงำน ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้
ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะ 
ผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๕ ปี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผนวก ง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
_______________ 

 
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

 ๑. ควำมรู้   

  -  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะงำน 
  -  ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย, ภำษำอังกฤษ 
  -  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรทหำร สังคม 
เศรษฐกิจ กำรเมือง 

       ๕๐ 
       ๒๕ 
       ๒๕ 
           

  
   -  กำรสอบข้อเขียน 
 

 

                              รวม        ๑๐๐ (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 
๒. ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง   

     สอบปฏิบัติ ตำมต ำแหน่ง         ๑๐๐           -  กำรสอบปฏิบัติ 

                              รวม        ๑๐๐ (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล   
   -   บุคลิกลักษณะ           ๒๐  
   -   ท่วงทีวำจำ          ๒๐  
   -   กำรใช้ควำมรู้          ๒๐     -  กำรสอบสัมภำษณ์ 
   -   ปฏิภำณไหวพริบ          ๒๐  
   -   ควำมรู้ทั่วไป          ๒๐  

        รวม ๑๐๐ (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 


