ประกาศกรมทาอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื ่อเลือกสรรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ
ปฏิบัติงานที่สว นกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
-------------------------------------ด วยเงินทุ นหมุ นเวี ย นกรมทา อากาศยานจะดํ าเนิ นการสอบคั ด เลือกบุ คคลเพื่อเลื อ กสรร
และจัดจางเปนลูกจางทุนหมุ นเวียนในตําแหนงต าง ๆ ปฏิบัติงานที่สวนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการบริ หารทุน หมุนเวี ยนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหารงาน
บุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 และคําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน ที่ 1/2564
สั่ ง ณ วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 เรื่อ ง มอบอํ า นาจในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ทุนหมุนเวีย นกรมทาอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ กบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเป นลู กจ าง
ทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ ปฏิบตั ิงานที่สวนกลาง เงิน ทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน จํานวน 20 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สังกัดและตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 ฝายการคลัง
1.1.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 5 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.1.2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.2 ฝายวิศวกรรม
1.2.1 ตําแหนงสถาปนิก
จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.2.2 ตําแหนงวิศวกรโยธา
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.2.3 ตําแหนงนายชางไฟฟา
จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 11,500 บาท
1.2.4 ตําแหนงนายชางเครื่องกล
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 11,500 บาท
1.3 ฝายตรวจสอบ ...
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1.3.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.4 ฝายพัฒนาธุรกิจ
1.4.1 ตําแหนงนักวิชาการขนสง
จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ตําแหนงนักวิชาการขนสง (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจาง 15,000 บาท
1.6 ฝายกลยุทธและบริหารทุนหมุนเวียน
1.6.1 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 11,500 บาท
1.7 ฝายบริหารกลาง
1.7.1 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง 11,500 บาท
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก
3.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสญ
ั ชาติไทย เวนแตกรณีทุนหมุนเวียนจําเปนตองจางชาวตางประเทศตามขอผูกพัน
หรือตามความจําเปนของภารกิจทุน หมุนเวียน
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ
(3) เปนผูมี ความรูค วามสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ และสมรรถนะเหมาะสม
กับการปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียน
(4) ไมเปนหรือไมเคยเปนบุคคลล มละลาย ไมเปนผูมีกายทุ พพลภาพจนไมส ามารถ
ปฏิ บั ติ หน า ที่ไ ด ไม เป น บุ ค คลไร ค วามสามารถ จิ ตฟ น เฟอ นไม สมประกอบ หรื อ เสมื อ นไร ค วามสามารถ
หรือเปนโรค ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเคยไดรั บโทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึง ที่สุ ดใหจํา คุก เวนแตเปนโทษสํ าหรั บ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ
(6) ไม เ คยถู กลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(7) ไมเปนผู ...
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หรือ กรรมการ หรื อ ผู ดํ ารงตํา แหน ง ซึ่ ง รับ ผิ ด ชอบการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึ ก ษาพรรคการเมื อ ง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(8) ไมเปน ผู มสี วนไดเสียในกิจการที่เกี่ ยวข องกับ ทุน หมุน เวีย น หรือ ในกิจการที่ขัด
หรือแยงกับวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน ไมวาโดยทางตรงหรือทางอ อม
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูท่ผี านการสอบคัดเลือกในวั นที่ จัดทํ าสัญ ญา จะตองไม เปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการสวนทองถิ่น และจะต อ งนํ าใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิ น 1 เดือน และแสดงวา ไมเปน โรค
ที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
สํ า หรั บพระภิก ษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมั ครสอบและไมอ าจให เ ข า รั บ
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจา งเปนลูกจางทุนหมุนเวียนได ทั้งนี้ ตามหนั งสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
สมัครสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ ผูสมัครเพศชาย ตองเปนผูผา นการเกณฑ ทหาร หรือได รับการยกเว น จึ งจะมีสิทธิ์
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

4. การรับสมัคร
4.1 ผูป ระสงคเ ข า รั บ การสอบคั ด เลื อก สามารถสมั ค รสอบคั ดเลื อ กได ด วยตนเอง
ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมทาอากาศยาน
4.2 กรอกข อ มู ล ลงในแบบฟอร ม ใบสมั ค รให ค รบถ ว นและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง
ณ งานบริ หารทรั พยากรบุคคล ฝ ายบริ หารกลาง ชั้ น 3 อาคาร 10 ชั้ น กรมทาอากาศยาน ระหวางวัน ที่
21 – 29 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผูส มั ครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมั ครสอบ
จํานวน 200.- (สองรอยบาทถวน)
4.3 เอกสารหลักฐานที่ตอ งนํามายื่นใหเจาหนาที่ในวันสมัคร ประกอบดวย
1. ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือก พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
2. รู ปถ ายหน าตรง ไมสวมหมวก และไม สวมแวนตาดํ า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ ว ถ ายไว
ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ 29 มีนาคม 2565) จํานวน 3 รูป
3. บั ต รประจํ า ตัว ประชาชน หรือ บั ตรประจํา ตั วข า ราชการ หรื อ บั ต รประจํ าตัว
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ท างราชก ารออกให ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น (ฉบับจริง) และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาปริญญาบั ตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึ กษา
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึก ษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองเปน ผูสําเร็ จการศึกษา และไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ 29 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ ...
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จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบี ยบที่ เกี่ ยวกั บการสํ าเร็จการศึ กษาตามหลั กสูตรของสถาบั น การศึกษานั้ น ๆ
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรบั อนุมัติจากผูมีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีท่ไี มสามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ให นําหนัง สือรับรองคุณวุฒิท่สี ถานศึกษาออกใหโดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึ กษา และวันที่ท่ีไดรับอนุ มัติปริญ ญาบั ตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปด รับสมั คร
มายื่นแทน
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิ นเขารั บราชการ
ทหารกองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไ มเกิน 1 เดื อน และแสดงวา ไมเป น โรคที่ ตองห า ม
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553
สํ า เนาเอกสารทุก ฉบับ ให ผู สมัครเขี ย นคํ ารั บ รองว า “สํา เนาถูก ต อง” ลงชื่ อ วัน ที่
และระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารหลักฐานทุกหนา
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลั งวาเอกสารหลัก ฐานการสมัคร ซึ่งผู สมัครนํามายื่ นไมตรง
หรือมีคุณสมบัติการสมัครไมถูกต องครบถวน หรือ ไมเปนไปตามประกาศรั บสมัคร กรมทาอากาศยานจะถือ วา
ผู ส มั ครเปน ผู ข าดคุณ สมบั ติ ใ นการสมั ค รครั้ง นี้ ม าตั้ ง แตต น และจะไม มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ การจัด จ า งเป นลู ก จา ง
ทุนหมุนเวียนหรือเรียกรองสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 กรณีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเอง เมื่อเจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสารในการรับสมัครเรียบรอยแล ว จะดําเนินการออกบั ตรประจําตัวสอบใหแกผูสมั คร เพื่อนํามาแสดงตน
ในวันเขารับการสอบคัดเลือกตอไป
5. เงื่อนไขในการสมัคร
5.1 ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได เพียง 1 ตําแหนง เทานั้น
5.2 ผูส มัครสอบจะตองเป นผูมีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตํา แหน ง
ตามประกาศรับสมัคร โดยตองเปน ผู สําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติใหเปนผู สําเร็จการศึกษาจากผูมีอํานาจ
อนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครสอบ (วันที่ 29 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบั ตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึ กษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เปนเกณฑ
5.3 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคี ุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และต องกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริ ง
5.4 ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ดพลาดอั น เกิ ดจากผู สมั ค ร หรื อตรวจพบว า เอกสารหลั ก ฐาน
ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเป นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบเป นผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้แ ละถือ ว าเป นโมฆะมาตั้ งแตตน จะไม มีสิ ทธิไดรับการจัดจ างเปน ลูกจา งทุ นหมุน เวี ยน
ในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือก และกรมทาอากาศยานจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมั ครสอบ
ในกรณี ที่ เ ลขประจํ า ตั วประชาชนที่ ใช ใ นการสมั ครสอบคั ด เลื อ กไม ตรงกับ หลั ก ฐาน
การแสดงตน จะไมอนุญาตใหเข ารั บการสอบคัดเลือกโดยเด็ ดขาด ยกเวนในกรณี ชื่อ - นามสกุ ลของผูส มัคร
ไมตรงกับ ขอมูล หลัก ฐานการแสดงตน ผู สมั ครจะตอ งมีหลั กฐานอื่ นที่ท างราชการออกให ไปยื นยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
6. การประกาศ ...

-56. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข ารับการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (สอบขอเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เงิน ทุนหมุ นเวี ย นกรมท าอากาศยานจะประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ เขารั บการสอบคัดเลื อ ก
ภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง (สอบข อเขี ยน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบเกี่ยวกับ
การสอบคั ดเลือก ใหทราบระหวางวันที่ 1 - 5 เมษายน 2565 ณ บอร ดประชาสัมพันธ ชั้น 1 กรมทาอากาศยาน
และเผยแพรลงในเว็บไซต www.airports.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน ประกาศสอบ”
7. การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกรมท า อากาศยานจะดํ า เนิ น การการสอบคั ด เลื อ กภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอ เขียน) ทุก ตําแหน ง ในวั นที่ 9 เมษายน 2565 โดยจะประกาศ
สถานที่สอบใหทราบอีกครั้งภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
8. การประกาศรายชื่อผูสอบผานการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน) ทุกตําแหนง เพื่อเขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนกรมท าอากาศยานจะประกาศรายชื่ อ ผู ส อบผ า นการสอบคั ด เลือ ก
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตํ าแหนง (สอบขอเขียน) ทุกตําแหนง เพื่อเข ารับการสอบคัดเลื อกภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) พรอมกํ าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสม
กั บตํา แหนง (สอบสัม ภาษณ ) ทุก ตําแหน ง ในวัน ที่ 18 เมษายน 2565 ณ บอรดประชาสัมพัน ธ ชั้น 1
กรมทาอากาศยาน และทางเว็บไซต www.airports.go.th
9. กําหนดการดําเนินการสอบคัดเลือก
วันที่
14 มีนาคม 2565
21 มี นาคม 2565 29 มี นาคม 2565
1 เมษายน 2565 5 เมษายน 2565
9 เมษายน 2565
18 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565

การดําเนินการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก

หมายเหตุ

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th
ณ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล ฝาย
บริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น
กรมทาอากาศยาน
ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th

ประกาศรายชื่อผูสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และประกาศ
เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลื อก
สอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน)
ประกาศรายชื่อ ผูผานการสอบภาคความรูความ สามารถที่ใช
ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
เฉพาะตําแหนง และมีสิทธิเขารับการสอบภาคความ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมตําแหนง
(สอบสัมภาษณ)
ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ประกาศรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก
ทางเว็บไซต www.airports.go.th
รายงานตัวเพื่อเข ารับการจัดจาง
กรมทาอากาศยาน

หากกํ าหนดการดําเนินการสอบคัดเลือ กดั ง กลา วจํ าเปนต องมี การเปลี่ย นแปลง กรมท าอากาศยาน
จะประกาศใหทราบเปนกรณีไป
10. หลักฐาน ...

-610. หลักฐานแสดงตนในการเขารับการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (สอบขอเขียน)
ใหผูเ ขาสอบนํ าบัตรประจํ าตั วสอบที่ ระบุ เลขประจํ า ตั วสอบ พรอมติดรูป ถ า ยชัด เจน
ซึ่ง ทางเงินทุนหมุนเวียนกรมท า อากาศยานเปนผู ออกให และบั ต รประจํา ตั วประชาชน หรือบั ตรประจํ าตัว
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีรูปถา ย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ
(ใบขับขี่) ซึ่ งมีรูปถาย ลายมื อชื่อ และเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน ไปในวั นสอบ ทั้ งนี้ หากไมมี
หลักฐานแสดงตนดัง กลาว จะไมอนุญาตใหผูสมัครเขา สอบ
11. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะตองเขารับการเลือกสรร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังตอไปนี้
11.1 การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธกี าร (สอบขอเขียน)
11.2 การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (100 คะแนน)
ผู ที่ จ ะได รั บ การสอบคั ด เลื อ กจะต อ งเป น ผู ไ ด รั บ คะแนนการสอบคั ด เลื อ ก
ภาคความรูค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ า แหนง ไม ต่ํา กว าร อ ยละ 60 จึงจะมี สิ ทธิ เข า รั บ การสอบคัด เลื อ ก
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจะทําการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดการสอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
12. เอกสารที่ตองนํามายื่นในวันสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
12.1 บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งเจาหนาที่รับสมัครเปนผูออกให
12.2 บัตรประจํ า ตั วประชาชน หรื อบั ตรประจํ า ตั วขา ราชการ หรือ บัตรประจํา ตัว
เจาหนาที่ข องรั ฐ หรือบั ตรอื่น ที่ท างราชการออกให ซึ่งมีรูป ถาย ลายมื อชื่อ และมีเลขประจํ า ตัวประชาชน
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น
ทั้งนี้ หากผูสมัครรายใดไมนาํ เอกสารตามขอ 12.1 และขอ 12.2 มาแสดงตน กรรมการ
อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ได
13. เกณฑการตัดสิน
13.1 ผูที่จะถือวาเป นผูผานการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตํ าแหน ง
(สอบขอเขียน) จะตองมีผ ลคะแนนในการสอบไมนอยกว ารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
13.2 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลื อกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
จะตองมีผลคะแนนในการสอบไมนอยกวาร อยละ 60 และจะตองมี ผลคะแนนในการสอบคั ดเลือกภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมนอยกวารอยละ 60
13.3 ผูที่จะถือวาเปนผูท่ผี านการสอบคัดเลื อกจะต องเปนผู ที่ไดคะแนนในการสอบคัดเลื อก
แตละครั้งไมต่ํา กว าร อ ยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ างจะเปนไปตามลํ าดับคะแนนที่ส อบได จากการสอบคั ดเลือ ก
ทั้ง 2 ครั้ง โดยจะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตํา แหนง
(สอบขอเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลํ าดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนเท ากั นจะใหผูที่ไดคะแนนจากการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
มากกวา เปน ผูอยูในลํา ดับที่ สูง กว า และหากคะแนนในการสอบคั ดเลื อกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ) เทากัน ใหพิจารณาจากผูไดรับเลขประจําตัวสอบก อนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
14. การประกาศ ...

-714. การประกาศรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก
เงินทุนหมุนเวี ยนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่ อผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับ
คะแนนสอบที่บอรดประชาสั มพั นธ กรมท า อากาศยาน และเผยแพรล งในเว็ บ ไซต www.airports.go.th
โดยบัญ ชีรายชื่อ ดัง กลา ว ให เปน อันยกเลิ กหรือสิ้ นผลไป เมื่ อบั ญ ชีผูผา นการสอบคัดเลือกครบกํ าหนด 1 ป
นับแตวัน ขึ้นบัญชี หรือมีการประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ ใหมอีก และไดประกาศขึ้ น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือกใหม แลวแตกรณี
15. เงื่อนไขการจัดทําสัญญาจางผูผ านการสอบคัดเลือก
15.1 ผูผา นการสอบคัดเลือกจะได รับการจัดทํ าสัญญาจางเรียงตามลําดับที่ ในบัญชี รายชื่อ
ผูผานการสอบคัดเลือกซึ่งจะตองทําสัญญาจ างตามแบบที่ คณะกรรมการบริ หารทุ นหมุ นเวี ยนกรมทาอากาศยาน
กําหนด
15.2 ผู ผ านการสอบคัดเลือก ในวันทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูก จา ง
ของสวนราชการ พนั กงานหรือ ลูก จ างของรั ฐวิ ส าหกิจหรื อหน วยงานอื่ นของรัฐ หรือ พนั กงานหรื อลูก จา ง
ของราชการสวนทองถิ่น
15.3 การจั ด ทํ า สั ญญาจ าง ให ผู ผา นการสอบคั ด เลื อ กที่ไ ด ขึ้ น บั ญชี ไ ว ต ามจํ า นวน
ตําแหนงวาง ของแตละหน วยงานไปปฏิบั ติงานและดํา เนิน การจั ดทํ าสัญ ญาจาง หากผูผานการสอบคัด เลือ ก
ถึงลําดับที่จะจัดจาง ไมประสงคจะเขาปฏิบัติงานในตําแหน งวางดังกลาว จะถือว าสละสิ ทธิ์ ไมเขา รับการจัดทํา
สัญญาจาง
15.4 ในกรณี ที่มีผู ได รั บการเลื อ กสรรมากกว าจํา นวนตําแหน ง วา งที่มี และภายหลั ง
มีตํา แหนงว า งลัก ษณะเดี ย วกั นหรื อคล า ยคลึ งกัน เงิน ทุนหมุนเวี ยนกรมท าอากาศยานอาจพิจารณาจั ดจ า ง
ผู ผ า นการสอบคัด เลื อ กจากบัญ ชี ร ายชื่ อ ผูผ า นการสอบคัด เลื อกที่ ยั ง ไม ห มดอายุ ห รื อ จะดํา เนิ น การสอบ
คัดเลือกใหมก็ได
อนึ่ง เงิ นทุนหมุ นเวี ยนกรมท าอากาศยานขอแจ งให ผู สมั ค รทราบวา การดํา เนิน การ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อเลือ กสรรและจัดจางเปนลูกจ างทุน หมุ นเวี ย นกรมทาอากาศยานนั้ น มีกฎ ระเบี ย บ
และวิธีการที่รัด กุม โปรงใส และเปน ธรรมทุกขั้ นตอน ดั งนั้น หากมี ผูแ อบอา งว าจะสามารถชวยเหลื อทา น
ใหสอบไดดวยวิธีการอยางหนึ่งอย างใดก็ตาม ขอได โปรดอยาหลงเชื่อ และหากทานพบว ามีผูแอบอางดังกลาว
โปรดแจงเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานเพื่อจะไดดําเนินการโดยเด็ดขาดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. 2565

(นางวรรณา ไกรกมล)
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารกลาง
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมทาอากาศยาน

บัญชีแนบท ายประกาศกรมทาอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ
ปฏิบัติงานที่สวนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอกาศยาน
ประกาศ ณ วั นที่ ๑๔
14 มีนาคม 2565
---------------------------------------ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

5 อัตรา
15,000 บาท
ฝายการคลัง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ วุ ฒิ ไ ม ต่ํา กว า ปริ ญ ญาตรี หรือ เที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า นี้ ในสาขาวิ ช าทางการเงิ น การบั ญ ชี
การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ตรวจสอบใบสําคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คําสั่ง และขอกําหนดตาง ๆ
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดทําฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
3. ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของใบเสร็จรับเงิน
4. ตรวจสอบปดบัญชีรับ - จาย ประจําวัน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ปดบัญชีคงเหลื อประจําวัน
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดทําทะเบียนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. ตรวจสอบความถูกต องของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหนี้ที่ไดรับและรายการใน
Statement
7. ดําเนินการบันทึกจัดเก็บและนําสงรายไดในระบบ GFMIS
8. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจา ยและอื่น ๆ พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ
9. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถู กตอง วิเคราะห และบันทึ กรายการบัญชี ใหเป นไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
10. จัดทําใบสําคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
11. ตรวจสอบรายการเบิ ก จายงบประมาณ ประเมินประสิ ทธิภาพการดําเนิน งานของหน วยรั บ
ตรวจประเมินความเพี ยงพอและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุ มภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยรับตรวจ
12. ปฏิบัติงานร วมกับ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บัติ ง านของหน วยงานอื่ นที่ เ กี่ ยวข อ ง เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
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8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความรูท่วั ไปเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

-3ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

1 อัตรา
15,000 บาท
ฝายการคลัง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒไิ มต่ํากวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ดําเนินการตรวจสอบและดู แลการจัดซื้ อจัดจาง ใหเปนไปตามพระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัด จาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดทําสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่งจาง หรือขอตกลงใหแกก รมทาอากาศยาน
3. กํากั บดูแล และตรวจสอบเอกสารดานการบริหารสัญ ญา ไดแก การแจงปรั บ - สงวนสิทธิ์ เรีย ก
คาปรับการขยายสัญญา การงดหรือลดคาปรับ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบหรือขอกําหนดดานการจัดซื้อจัดจาง
4. ควบคุม และดูแ ลในดานหลัก ประกัน สั ญญา รวมถึง การคื นหลักประกันสัญญา การซอ มแซม
และดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงาน
5. ตรวจสอบ ดูแลการจัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสิน ควบคุมบัญชีพัสดุจนเสร็ จสิ้นกระบวนการ
จําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
6. ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ ดูแลประมาณการใชที่ดิน และระวังแนวเขต
7. ตรวจสอบ และจัดทํารายงานพัสดุประจําป รวมถึงการประเมินราคาคาเสื่อมของทรัพยสิน
8. ประสานงานภายในและภายนอกสํา นั ก งาน ชี้แ จงรายละเอี ย ดที่ เ กี่ย วข อง รวมถึ ง การให
คําแนะนําตอบปญหาดานการพัสดุที่ตนเองรับผิดชอบรวมกับหน วยงานอื่น หรือประชาชนทั่วไป
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ความรูเ กี่ย วกับ ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการจั ด ซื้อจั ดจา งและการบริ หารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ความรูเบื้องตนในการปฏิบัติงานในระบบอิเล็ กทรอนิกส (ระบบการจัดซื้อจั ดจางภาครัฐ e-GP)
- ความรูเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

-4(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

-5ตําแหนง สถาปนิก
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

2 อัตรา
15,000 บาท
ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรบั วุฒไิ มตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาทางสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไดรับใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. จัด ทําแบบ อํานวยการสร างแบบทางสถาป ต ยกรรม เพื่อใหส อดคล องกับแผนการปรั บ ปรุ ง
บํารุงรักษา หรือสอดคลองกับความต องการพื้นที่ใชสอยของหนวยงาน เหมาะสม ประหยัด และ
สอดคลองกับหลักวิชาการดานสถาปตยกรรม
2. กํ า กั บ ควบคุ มดู แ ล ตรวจสอบคุณ ภาพสถานที่ ออกแบบ และให คําปรึ กษา แนะนําในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาดานสถาปตยกรรม
3. ใหคําปรึกษาคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานดานสถาปตยกรรมแกผูปฏิบตั ิงานและหนวยงานอื่น ๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน
- ความรูทางสถาปตยกรรมและความรูเบื้องตนดานการขนสงทางอากาศ
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

-6ตําแหนง วิศวกรโยธา
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

1 อัตรา
15,000 บาท
ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิ ศวกรรมโยธา หรือสาขาวิช าอื่น
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะ
ซอมแซมภายในทาอากาศยาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธา
2. รวบรวมขอมูล สถิติ คาคคะเนแนวโน มเกี่ยวกั บการปรับ ปรุ งบํารุ งรั กษา ซ อมแซมงานโยธา
เพื่อใชประกอบการตั้งงบประมาณในการดําเนินการงานดานการบํารุงรักษางานโยธาทั้งหมด
3. กํา กับ ควบคุ มดูแล ตรวจสอบคุ ณภาพ เพื่ อให การดํา เนิ น การปรับปรุ งบํารุ ง รักษา ซอ มแซม
งานโยธา เปนไปอยางถูกตองและครบถวน และมีประสิทธิภาพ
4. ใหคําปรึกษา คําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานดานโยธาแกผปู ฏิบตั ิงานและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน
- ความรูทางวิศวกรรมโยธาและความรูเบื้องตนดานการขนสงทางอากาศ
- ความรูท่เี กี่ยวของกับสนามบินและสิ่งแวดลอม
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
----------------------------------------

-7ตําแหนง นายชางไฟฟา
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

2 อัตรา
11,500 บาท
ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒไิ มตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาไฟฟา ไฟฟากําลัง
ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ชว ยปฏิบัติง านในการ คํา นวณ ประมาณราคา ควบคุ มงานบํ ารุง รัก ษาระบบไฟฟ าสนามบิ น
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟากํ าลั ง
ระบบไฟฟาอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา
2. ควบคุม ดู แ ล ซ อมแซม บํารุ งรักษาระบบไฟฟ าสนามบิ น ระบบเครื่ องช วยการเดิ น อากาศ
และระบบไฟส องลานจอดเครื่องบินระบบสื่อ สารโทรคมนาคม ระบบไฟฟากํ าลัง ระบบไฟฟา
อาคาร หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา
3. จัดหา และดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน
4. ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ ระบบความปลอดภั ย
รักษาความปลอดภัยใหพรอมใชงานอยูเสมอ
5. เฝาสังเกตการณสิ่งผิดปกติผานทางระบบความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูดา นไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาอาคารและวงจรไฟฟา
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสยั อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

-8ตําแหนง นายชางเครื่องกล
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

1 อัตรา
11,500 บาท
ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรั บ วุฒิ ไ ม ตํ่า กวา ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้ น สูง หรื อ เที ย บไดไ ม ต่ํ า กว า นี้ใ นสาขาเครื่ อ งกล
เครื่องยนต เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ดําเนินการติ ดตั้ ง ทดสอบ ประเมิน ราคาเครื่องจั ก รกล ยานพาหนะ และงานด านเครื่ องกล
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน
2. ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ และงานดานเครื่องกลให พรอมใชงานอยูเสมอ
3. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเบื้องตนดานชางเครื่องกล
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องกลปฏิบัตงิ านกอสราง
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

-9ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

2 อัตรา
15,000 บาท
ฝายตรวจสอบภายใน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ วุ ฒิ ไ ม ต่ํา กว า ปริญ ญาตรี หรือ เที ย บได ไมต่ํ า กว า นี้ใ นสาขาวิ ช าทาง การเงิ น การบั ญ ชี
ทางเศรษฐศาสตรการเงิน ทางเศรษฐศาสตรการคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ตรวจสอบใบสําคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คําสั่ง และขอกําหนดตาง ๆ
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดทําฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
3. ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของใบเสร็จรับเงิน
4. ตรวจสอบปดบัญชีรับ - จาย ประจําวัน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ปดบัญชีคงเหลื อประจําวัน
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดทําทะเบียนและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. ตรวจสอบความถูกต องของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหนี้ที่ไดรับและรายการใน
Statement
7. ดําเนินการบันทึกจัดเก็บและนําสงรายไดในระบบ GFMIS
8. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจา ยและอื่น ๆ พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ
9. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถู กตอง วิเคราะห และบันทึ กรายการบัญชี ใหเป นไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
10. จัดทําใบสําคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
11. ตรวจสอบรายการเบิ ก จายงบประมาณ ประเมินประสิ ทธิภาพการดําเนิน งานของหน วยรั บ
ตรวจประเมินความเพี ยงพอและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุ มภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยรับตรวจ
12. ปฏิบัติงานร วมกับ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บัติ ง านของหน วยงานอื่ นที่ เ กี่ ยวข อ ง เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความรูท่วั ไปเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ

- 10 (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานต าง ๆ เช น ความรูที่อ าจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ และความรูเรื่ อ งการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอ ม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

- 11 ตําแหนง นักวิชาการขนสง
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

2 อัตรา
15,000 บาท
ฝายพัฒนาธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒไิ มต่ํากวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ศึกษาขอมูล เสนอแนะ และดําเนินการจัดทําแผนการตลาด เพื่อสงเสริมใหมกี ารทําการบิน หรือ
เพิ่ มการทําการบินของสายการบิน และดําเนิน การเกี่ ยวกั บการจัดทํา พื้ นที่ เชิ งพาณิชย ภายในทาอากาศยาน
ควบคุ ม กํากับ ดูแล ใหการดําเนินการตาง ๆ ของผูประกอบการเปนไปตามหนั งสือแจ งเงื่อนไขการเชา สัญญาเชา
รวมทั้งขอตกลงอื่น ๆ
2. ดําเนิน การเจรจาประนีประนอมหนี้ ตรวจติดตามลูกหนี้ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนัดชําระหนี้
และดําเนินการจั ดทําขอมูลสรุปการติดตาม เรงรัดทวงหนี้ รวมทั้งรายงาน ปญหา อุปสรรค ข อจํากัด ของการดําเนินงาน
พรอมทั้งเสนอแนะความเห็น
3. ศึกษา วิเคราะห ขอมูล เพื่อร างแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ของทุนหมุนเวียน รวมทั้งจัดทําแผนประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบตั ิการ
- ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับนิตกิ รรมและสัญญา
- ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒4๙๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓9
- ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการตลาด การจัดทําพื้นที่เชิงพาณิชย การทําสัญญาเชา
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหนงหน าที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวั ติก ารทํา งาน และพฤติ ก รรมที่ป รากฏทางอื่น ของผู เข าสอบและจากการสัม ภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศ นคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตั วเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

- 12 ตําแหนง นักวิชาการขนสง
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

2 อัตรา
15,000 บาท
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากว านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอรหรื อสาขาอื่ น
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. สํารวจความต องการ วิเคราะหแนวโนมความต องการ ในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อสนับสนุ น
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และจัดหา แสวงหา และติดตั้ง เครื่องมื อ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครือขาย
อินเตอรเน็ตให สามารถใชงานได อยางมีป ระสิทธิภ าพและตอเนื่ อง รวมทั้งใหคําปรึก ษาที่ เกี่ยวของกั บการใช
การบํารุ ง รักษา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อุป กรณ คอมพิว เตอร อุป กรณ อิเล็ กทรอนิ ก ส และเครื อ ข าย
อินเตอรเน็ตแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูใชบริการทาอากาศยาน
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และบริการทาอากาศยาน
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหนงหน าที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวั ติก ารทํา งาน และพฤติ ก รรมที่ป รากฏทางอื่น ของผู เข าสอบและจากการสัม ภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศ นคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตั วเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

- 13 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

1 อัตรา
11,500 บาท
ฝายกลยุทธและบริหารทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิไมต่ํ ากวาประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ ชั้ นสู งทุ กสาขาวิ ช า หรือ เที ย บไดไม ต่ํา กว านี้ในสาขา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ลงทะเบียนรับสงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทําลายเอกสาร
2. ชวยจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบตั ิงาน เชน หนังสือเวียนตาง ๆ เอกสารการประชุม
3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม
4. รวบรวม จัดทําสถิติ ขอมูล และรายงานที่เกี่ยวของ
5. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานให หัวหนาฝายหรือหั วหนางานทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเกี่ยวกับ การรั บ - สง หนั งสื อ รางโต ตอบ เก็ บคนและพิม พหนัง สือ ตรวจทานหนั งสื อ
ทําลายเอกสาร การจัดทําเอกสารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหนงหน าที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวั ติก ารทํา งาน และพฤติ ก รรมที่ป รากฏทางอื่น ของผู เข าสอบและจากการสัม ภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศ นคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตั วเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

- 14 ตําแหนงเจาพนักงานธุ รการ
1. อัตราวาง
2. อัตราคาจาง
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิทธิประโยชน

1 อัตรา
11,500 บาท
ฝายบริหารกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริ หาร
งานบุ คคลทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 กั นยายน 2563
และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขที่ทนุ หมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิไมต่ํ ากวาประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ ชั้ นสู งทุ กสาขาวิ ช า หรือ เที ย บไดไม ต่ํา กว านี้ในสาขา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ลงทะเบียนรับสงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทําลายเอกสาร
2. ชวยจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบตั ิงาน เชน หนังสือเวียนตาง ๆ เอกสารการประชุม
3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม
4. รวบรวม จัดทําสถิติ ขอมูล และรายงานที่เกี่ยวของ
5. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานให หัวหนาฝายหรือหั วหนางานทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเกี่ยวกับ การรั บ - สง หนั งสื อ รางโต ตอบ เก็ บคนและพิม พหนัง สือ ตรวจทานหนั งสื อ
ทําลายเอกสาร การจัดทําเอกสารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
(2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผูเขาสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหนงหน าที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวั ติก ารทํา งาน และพฤติ ก รรมที่ป รากฏทางอื่น ของผู เข าสอบและจากการสัม ภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศ นคติ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตั วเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
-------------------------------------------

