
 
 

 
 

 

ประกาศกรมทาอากาศยาน 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ 

ปฏิบัติงานที่สวนกลาง เงินทุนหมุนเวยีนกรมทาอากาศยาน 

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

  ดวยเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร          

และจดัจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ ปฏิบัติงานที่สวนกลาง เงินทุนหมนุเวียนกรมทาอากาศยาน 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามขอบงัคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหารงาน

บุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 และคําส่ังคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน ท่ี 1/2564 

สั่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล 
ทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนลูกจาง 

ทุนหมุนเวียนในตําแหนงตาง ๆ ปฏิบตัิงานที่สวนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน จํานวน 20 อัตรา  

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้  

1. สังกัดและตําแหนงที่รับสมัคร 

1.1 ฝายการคลัง  

 1.1.1 ตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
               จํานวน 5 อัตรา 

           อตัราคาจาง 15,000 บาท 
 1.1.2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

               จํานวน 1 อัตรา 

           อตัราคาจาง 15,000 บาท 

1.2 ฝายวิศวกรรม 
 1.2.1 ตาํแหนงสถาปนกิ 

               จํานวน 2 อัตรา 

           อตัราคาจาง 15,000 บาท 
 1.2.2 ตําแหนงวิศวกรโยธา 

               จํานวน 1 อัตรา 

           อตัราคาจาง 15,000 บาท 
 1.2.3 ตาํแหนงนายชางไฟฟา 

              จํานวน 2 อัตรา 

          อัตราคาจาง 11,500 บาท 
 1.2.4 ตําแหนงนายชางเครื่องกล 

               จํานวน 1 อัตรา 

           อตัราคาจาง 11,500 บาท 
   

         1.3 ฝายตรวจสอบ ... 
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1.3 ฝายตรวจสอบภายใน 

 1.3.1 ตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
              จํานวน 2 อัตรา 

    อัตราคาจาง 15,000 บาท 
1.4 ฝายพฒันาธุรกิจ 

 1.4.1 ตาํแหนงนักวิชาการขนสง 

               จํานวน 2 อัตรา 

    อัตราคาจาง 15,000 บาท 
1.5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.5.1 ตาํแหนงนักวิชาการขนสง (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

               จํานวน 2 อัตรา 
    อัตราคาจาง 15,000 บาท 

1.6 ฝายกลยุทธและบริหารทนุหมนุเวียน 

 1.6.1 ตาํแหนงเจาพนกังานธุรการ 
               จํานวน 1 อัตรา 

           อตัราคาจาง 11,500 บาท 

1.7 ฝายบริหารกลาง 
 1.7.1 ตาํแหนงเจาพนกังานธุรการ 

               จํานวน 1 อัตรา 

           อตัราคาจาง 11,500 บาท 

  2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง กําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  3. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคดัเลือก 

 3.1 คณุสมบัตทิั่วไป  

     (1) มีสญัชาติไทย เวนแตกรณีทุนหมุนเวียนจําเปนตองจางชาวตางประเทศตามขอผูกพัน 
หรือตามความจําเปนของภารกิจทุนหมุนเวียน 

     (2) มอีายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

     (3) เปนผูมีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และสมรรถนะเหมาะสม      
กับการปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียน 
     (4) ไมเปนหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนบุคคลไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเสมือนไรความสามารถ               
หรือเปนโรค ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

     (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (6) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 
                   (7) ไมเปนผู ... 
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     (7) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน   

หรือกรรมการ หรือผู ดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบ ริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
     (8) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีเกี่ยวของกับทุนหมุนเวียน หรือในกิจการท่ีขัด

หรือแยงกับวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
    (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนกังานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

หมายเหตุ ผูที่ผานการสอบคัดเลือกในวันท่ีจัดทําสัญญา จะตองไมเปนขาราชการ    

หรือลูกจางของสวนราชการ พนกังานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลกูจาง
ของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค                

ท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับ    
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลกูจางทุนหมุนเวียนได ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี

ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 

ลงวันท่ี 17 มนีาคม 2538 

ท้ังนี้ ผูสมัครเพศชาย ตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน จึงจะมีสิทธิ์ 

สมัครสอบคัดเลือก 

 3.2 คณุสมบัติเฉพาะตาํแหนง 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กําหนดไวในรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้ 

  4. การรับสมัคร 
 4.1 ผูประสงคเขารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกไดดวยตนเอง                      

ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายบริหารกลาง ช้ัน 3 อาคาร 10 ชั้น กรมทาอากาศยาน    

 4.2 กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมใบสมัครใหครบถวนและยื่นใบสมัครดวยตนเอง                    
ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมทาอากาศยาน ระหวางวันที่  

21 – 29 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

จํานวน 200.- (สองรอยบาทถวน) 
 4.3 เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนใหเจาหนาท่ีในวันสมัคร ประกอบดวย  

1. ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือก พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมคัรใหครบถวน 

2. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถายไว       
ไมเกนิ 6 เดอืน นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที่ 29 มนีาคม 2565) จํานวน 3 รูป 

3. บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นท่ีทางราชก ารออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น (ฉบบัจริง) และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา และไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวนัปดรบัสมัคร (วนัที่ 29 มีนาคม 2565) 

 

ทั้งนี้ ... 
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ท้ังน้ี ผูท่ีจะถือวาเปนผูส ําเร็จการศกึษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 

จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ               

เปนเกณฑ โดยจะตองสาํเร็จการศึกษาและไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณทีี่ไมสามารถ
นําหลกัฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุ

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร              
มายื่นแทน 

5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

6. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ

ทหารกองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม                

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

 สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถกูตอง” ลงชื่อ วันที่            
และระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารหลักฐานทุกหนา 

 อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผูสมัครนํามาย่ืนไมตรง

หรือมีคุณสมบัติการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมทาอากาศยานจะถือวา
ผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีมาต้ังแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางเปนลูกจาง                

ทุนหมุนเวียนหรือเรียกรองสทิธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.4 กรณีเปดรับสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเอง เมื่อเจาหนาที่ไดดําเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติ 
และเอกสารในการรับสมัครเรียบรอยแลว จะดําเนินการออกบัตรประจําตวัสอบใหแกผูสมัคร เพ่ือนํามาแสดงตน 

ในวันเขารับการสอบคัดเลือกตอไป 

 5. เงื่อนไขในการสมัคร 
     5.1 ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง เทานั้น 

 5.2 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                   

ตามประกาศรับสมัคร โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนมุัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาจากผูมีอํานาจ 
อนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครสอบ  (วันท่ี 29 มีนาคม 2565) 

 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด 

จะถอืตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกบัการสําเร็จการศกึษาตามหลักสตูรของสถานศึกษานั้น เปนเกณฑ 
 5.3 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคีุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ              

ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง  
    5.4 ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน                     

ซึ่งผูสมัครสอบนํามาย่ืนไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ 

ในการสมัครสอบคร้ังน้ีและถือวาเปนโมฆะมาต้ังแตตน จะไมมีสิทธไิดรับการจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียน            
ในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก และกรมทาอากาศยานจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ในกรณีท่ีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบคัดเลือกไมตรงกับหลักฐาน               

การแสดงตน จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณี ชื่อ - นามสกุลของผูสมัคร            
ไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตน ผูสมัครจะตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น                  

จะไมมีสิทธิเขารับการสอบคดัเลือก 

   6. การประกาศ ... 
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6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (สอบขอเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

     เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก            
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบคัดเลือก ใหทราบระหวางวันท่ี 1 - 5 เมษายน 2565 ณ บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1 กรมทาอากาศยาน 
และเผยแพรลงในเว็บไซต www.airports.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน ประกาศสอบ” 

7. การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง (สอบขอเขียน) 

     เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะดําเนินการการสอบคัดเ ลือกภาคความรู

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ทุกตําแหนง ในวันท่ี 9 เมษายน 2565 โดยจะประกาศ
สถานท่ีสอบใหทราบอีกคร้ังภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 

8. การประกาศรายชื่อผูสอบผานการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

(สอบขอเขียน) ทุกตําแหนง เพ่ือเขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
 เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผูสอบผานการสอบคัดเลือก           

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ทุกตาํแหนง เพื่อเขารับการสอบคัดเลือกภาคความ

เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) พรอมกําหนด วัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ทุกตําแหนง ในวันท่ี 18 เมษายน 2565 ณ บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1  

กรมทาอากาศยาน  และทางเวบ็ไซต www.airports.go.th 

9. กําหนดการดําเนินการสอบคดัเลือก 
 

วันท่ี การดําเนินการ หมายเหต ุ

14 มีนาคม 2565  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th 

21 มีนาคม 2565 - 
29 มีนาคม 2565 

ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 
ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝาย
บริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น  
กรมทาอากาศยาน 

1  เมษายน 2565 - 
5  เมษายน 2565 

ประกาศรายช่ือผูสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และประกาศ
เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th 

9 เมษายน 2565 
สอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
(สอบขอเขยีน) 

 

18 เมษายน 2565 
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความ สามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนง และมีสิทธิเขารับการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th 

22 เมษายน 2565 
สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมตําแหนง  
(สอบสัมภาษณ) 

 

26  เมษายน 2565 ประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
ประกาศ ณ กรมทาอากาศยาน และ
ทางเว็บไซต www.airports.go.th 

29  เมษายน 2565 รายงานตัวเพื่อเขารับการจัดจาง กรมทาอากาศยาน  

 หากกําหนดการดําเนินการสอบคัดเลือกดังกลาวจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง กรมทาอากาศยาน 

จะประกาศใหทราบเปนกรณีไป    

10. หลักฐาน ... 
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10. หลักฐานแสดงตนในการเขารับการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (สอบขอเขียน) 

       ใหผูเขาสอบนําบัตรประจําตัวสอบท่ีระบุเลขประจําตัวสอบ พรอมติดรูปถายชัดเจน           
ซึ่งทางเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานเปนผูออกให และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ 
(ใบขับขี่) ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ ท้ังน้ี หากไมมี
หลักฐานแสดงตนดังกลาว จะไมอนุญาตใหผูสมัครเขาสอบ 

11. หลักเกณฑและวิธีการเลอืกสรร 
 ผูสมัครจะตองเขารับการเลือกสรร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังตอไปนี ้
 11.1 การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธกีาร (สอบขอเขียน) 
 11.2 การสอบคดัเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (100 คะแนน) 
 ผู ท่ีจะไดรับการสอบคัด เลือกจะตองเปนผู ไดรับคะแนนการสอบคัด เลือก                   
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก                 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจะทําการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ 
 ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดการสอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

12. เอกสารที่ตองนาํมายื่นในวันสอบคัดเลอืกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

  12.1 บัตรประจําตัวสอบ ซึ่งเจาหนาที่รับสมัครเปนผูออกให 
  12.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน              

13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น  
  ทั้งน้ี หากผูสมคัรรายใดไมนาํเอกสารตามขอ 12.1 และขอ 12.2 มาแสดงตน กรรมการ

อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบคดัเลอืกภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง (สอบสมัภาษณ) ได 

13. เกณฑการตัดสนิ 
 13.1 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

(สอบขอเขียน) จะตองมีผลคะแนนในการสอบไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธเิขารบัการสอบคัดเลือกภาค

ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
 13.2 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

จะตองมีผลคะแนนในการสอบไมนอยกวารอยละ 60 และจะตองมีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกภาคความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ไมนอยกวารอยละ 60 
 13.3 ผูท่ีจะถือวาเปนผูที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการสอบคัดเลือก 

แตละคร้ังไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดจากการสอบคัดเลือก          
ทั้ง 2 คร้ัง โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
(สอบขอเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสมัภาษณ) รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนจากการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)

มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
(สอบสัมภาษณ) เทากัน ใหพิจารณาจากผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 

         14. การประกาศ ... 
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14. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

       เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกตามลําดับ

คะแนนสอบที่บอรดประชาสัมพันธ กรมทาอากาศยาน และเผยแพรลงในเว็บไซต www.airports.go.th 
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกครบกําหนด 1 ป  

นับแตวัน ขึ้นบัญชี หรือมีการประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมอีก และไดประกาศข้ึน
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือกใหม แลวแตกรณี 

 15. เงื่อนไขการจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 

  15.1 ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการจัดทําสัญญาจางเรียงตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อ               

ผูผานการสอบคัดเลือกซึ่งจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน
กําหนด 

  15.2 ผูผานการสอบคัดเลือก ในวันทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง                  

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจาง         
ของราชการสวนทองถ่ิน 

  15.3 การจัดทําสัญญาจ าง ใหผูผานการสอบคัดเลือกที่ได ข้ึนบัญชีไวตามจํานวน      

ตําแหนงวาง ของแตละหนวยงานไปปฏิบัติงานและดําเนินการจัดทําสัญญาจาง หากผูผานการสอบคัดเลือก     
ถึงลําดับท่ีจะจดัจาง ไมประสงคจะเขาปฏิบัติงานในตําแหนงวางดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิไมเขารับการจัดทํา

สัญญาจาง 

  15.4 ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวางที่มี และภายหลัง              
มีตําแหนงวางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานอาจพิจารณาจัดจาง                

ผูผานการสอบคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกท่ียังไมหมดอายุหรือจะดําเนินการสอบ      

คัดเลือกใหมก็ได 

  อนึ่ง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานขอแจงใหผูสมัครทราบวา  การดําเนินการ            

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจางเปนลูกจางทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานน้ัน มีกฎ ระเบียบ           

และวิธีการท่ีรัดกุม โปรงใส และเปนธรรมทุกขั้นตอน ดังนั้น หากมีผูแอบอางวาจะสามารถชวยเหลือทาน               
ใหสอบไดดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม ขอไดโปรดอยาหลงเชื่อ และหากทานพบวามีผูแอบอางดังกลาว 

โปรดแจงเงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานเพื่อจะไดดําเนินการโดยเด็ดขาดตอไป 

ประกาศ ณ วันที่          มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 
 (นางวรรณา ไกรกมล) 
                                                         นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ   

                      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารกลาง 

                       ปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมทาอากาศยาน 
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บัญชีแนบทายประกาศกรมทาอากาศยาน 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจดัจางเปนลูกจางทุนหมุนเวยีนในตําแหนงตาง ๆ 

ปฏิบัติงานที่สวนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอกาศยาน  

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 
---------------------------------------- 

ตําแหนง นักวชิาการเงนิและบัญชี 

1. อัตราวาง  5 อัตรา 
2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 

3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายการคลัง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              

   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 
6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ได รับวุฒิไม ตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบได ไม ตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี            

การคลงั หรอืสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบใบสําคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คําส่ัง และขอกําหนดตาง ๆ 
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดทําฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษ ีณ ที่จาย  
3. ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของใบเสร็จรับเงนิ  
4. ตรวจสอบปดบัญชีรับ - จาย ประจําวัน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ปดบัญชีคงเหลือประจําวัน 
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดทําทะเบียนและรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
6. ตรวจสอบความถูกตองของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหน้ีท่ีไดรับและรายการใน 

Statement  
7. ดําเนินการบันทึกจัดเก็บและนําสงรายไดในระบบ GFMIS 
8. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจายและอื่น ๆ พรอมท้ังบันทึกขอมูลในระบบ 
9. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห และบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปอยาง

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
10. จดัทาํใบสําคัญ บัญชแียกประเภท ทะเบยีนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
11. ตรวจสอบรายการเบิกจายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยรับ

ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยรับตรวจ 

12. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหการ
ดําเนนิงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

13. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
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8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    - ระเบยีบการเบกิจายเงนิจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงนิสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทาํบัญชี 

     (2) การสอบคัดเลอืกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 

      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายการคลัง เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒไิมต่ํากวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ดําเนินการตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. จัดทําสัญญา หรือใบส่ังซื้อสั่งจาง หรือขอตกลงใหแกกรมทาอากาศยาน 
3. กํากับดูแล และตรวจสอบเอกสารดานการบริหารสัญญา ไดแก การแจงปรับ - สงวนสิทธ์ิเรียก

คาปรบัการขยายสัญญา การงดหรือลดคาปรับ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบหรือขอกําหนดดานการจัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม และดูแลในดานหลักประกันสัญญา รวมถึงการคืนหลักประกันสัญญา การซอมแซม    

และดูแลรักษาพัสดใุนครอบครอง เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงาน  
5. ตรวจสอบ ดูแลการจัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสิน ควบคุมบัญชีพัสดุจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

จําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ  
6. ควบคุมทะเบียนท่ีราชพัสดุ ดูแลประมาณการใชท่ีดินและระวังแนวเขต 
7. ตรวจสอบ และจดัทาํรายงานพสัดุประจําป รวมถึงการประเมินราคาคาเสื่อมของทรัพยสิน 
8. ประสานงานภายในและภายนอกสํานักงาน ชี้แจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการให

คําแนะนําตอบปญหาดานการพัสดุที่ตนเองรับผิดชอบรวมกับหนวยงานอ่ืน หรือประชาชนท่ัวไป 
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- ความรูเบ้ืองตนในการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนกิส (ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP) 

- ความรูเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 
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    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง สถาปนิก 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรบัวุฒไิมตํ่ากวาปริญญาตร ีหรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาทางสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืน

ที่เกี่ยวของกบัลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และไดรับใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. จัดทําแบบ อํานวยการสรางแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับปรุง
บํารุงรักษา หรือสอดคลองกับความตองการพ้ืนท่ีใชสอยของหนวยงาน เหมาะสม ประหยัด และ
สอดคลองกับหลักวชิาการดานสถาปตยกรรม  

2. กํากับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพสถานที่ ออกแบบ และให คําปรึกษา แนะนําในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาดานสถาปตยกรรม   

3. ใหคําปรึกษาคาํแนะนําที่เกี่ยวของกับงานดานสถาปตยกรรมแกผูปฏิบติังานและหนวยงานอ่ืน ๆ     
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ความรูเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน 

  - ความรูทางสถาปตยกรรมและความรูเบ้ืองตนดานการขนสงทางอากาศ 

    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 

      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 
------------------------------------------- 
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ตําแหนง วิศวกรโยธา 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมนุเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น        
ที่เกี่ยวของกบัลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด 
7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานบํารุง งานบูรณะ
ซอมแซมภายในทาอากาศยาน หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวของกับวิศวกรรมโยธา  

2. รวบรวมขอมลู สถิติ คาคคะเนแนวโนมเกี่ยวกับการปรบัปรุงบํารุงรักษา ซอมแซมงานโยธา        
เพ่ือใชประกอบการต้ังงบประมาณในการดําเนนิการงานดานการบํารุงรักษางานโยธาทั้งหมด 

3. กํากับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือใหการดําเนินการปรบัปรุงบํารุงรักษา ซอมแซม     
งานโยธา เปนไปอยางถูกตองและครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

4. ใหคําปรึกษา คาํแนะนําที่เก่ียวของกับงานดานโยธาแกผูปฏิบตัิงานและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  - ความรูเกี่ยวกับกรมทาอากาศยาน 

  - ความรูทางวิศวกรรมโยธาและความรูเบื้องตนดานการขนสงทางอากาศ 

  - ความรูที่เก่ียวของกับสนามบินและส่ิงแวดลอม 

    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

---------------------------------------- 
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ตําแหนง นายชางไฟฟา 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมนุเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิไมตํ่ากวาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทยีบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาไฟฟา ไฟฟากําลงั 

ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรอืสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกบัลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ชวยปฏิบัติงานในการ คาํนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานบํารุงรักษาระบบไฟฟาสนามบิน 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในทาอากาศยาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟากําลัง 
ระบบไฟฟาอาคาร หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา  

2. ควบคุม ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟาสนามบิน ระบบเคร่ืองชวยการเดินอากาศ        
และระบบไฟสองลานจอดเคร่ืองบินระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟา
อาคาร หรือระบบงานอ่ืนที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา 

3. จัดหา และดําเนนิการติดต้ัง ทดสอบ ประเมินระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน  

4. ดาํเนนิการตรวจสอบ บาํรุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เคร่ืองมือ อปุกรณ ระบบความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

5. เฝาสังเกตการณสิ่งผิดปกติผานทางระบบความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- พระราชบัญญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- ความรูดานไฟฟา อเิลก็ทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกบัการติดต้ังไฟฟาอาคารและวงจรไฟฟา 

    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 

      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ
รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทวีาจา อุปนสิยั อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
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ตําแหนง นายชางเคร่ืองกล 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายวิศวกรรม เงินทุนหมนุเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาเคร่ืองกล 

เคร่ืองยนต เครื่องจกัรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ดําเนินการติดต้ัง ทดสอบ ประเมนิราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเคร่ืองกล    
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน  

2. ดําเนนิการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ
อุปกรณ และงานดานเคร่ืองกลใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

3. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- พระราชบัญญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

- ความรูเบื้องตนดานชางเคร่ืองกล 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต 

- ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองกลปฏิบัติงานกอสราง 

    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง นักวชิาการเงนิและบัญชี 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายตรวจสอบภายใน เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ได รับวุฒิไม ตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี            

ทางเศรษฐศาสตรการเงิน ทางเศรษฐศาสตรการคลัง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลกัษณะงานที่ปฏิบติั 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบใบสําคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คําส่ัง และขอกําหนดตาง ๆ 
2. เบิกจายผานระบบ GFMIS จัดทําฎีกา บันทึกหนาฎีกา และใบรับรองการหักภาษ ีณ ที่จาย  
3. ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของใบเสร็จรับเงนิ  
4. ตรวจสอบปดบัญชีรับ - จาย ประจําวัน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ปดบัญชีคงเหลือประจําวัน 
5. จัดเก็บหลักฐานการรับจายเงิน รวมถึงจัดทําทะเบียนและรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
6. ตรวจสอบความถูกตองของรายไดทุกประเภทจากรายละเอียดการแจงหนี้ท่ีไดรับและรายการใน 

Statement  
7. ดําเนินการบันทึกจัดเก็บและนําสงรายไดในระบบ GFMIS 
8. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจายและอื่น ๆ พรอมท้ังบันทึกขอมูลในระบบ 
9. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห และบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปอยาง

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
10. จดัทาํใบสําคัญ บัญชแียกประเภท ทะเบยีนคุม ตลอดจนรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
11. ตรวจสอบรายการเบิกจายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยรับ

ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยรับตรวจ 

12. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหการ
ดําเนนิงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

13. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    - ระเบยีบการเบกิจายเงนิจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงนิสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทาํบัญชี 

  - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
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    (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
      (การสอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรูเร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบและบคุลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง นักวิชาการขนสง 

1. อัตราวาง  2 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายพฒันาธุรกิจ เงนิทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒไิมต่ํากวาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
1. ศกึษาขอมูล เสนอแนะ และดาํเนินการจดัทาํแผนการตลาด เพ่ือสงเสริมใหมกีารทําการบิน หรือ

เพ่ิมการทําการบินของสายการบิน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทาํพ้ืนที่เชิงพาณิชยภายในทาอากาศยาน 

ควบคุม กํากับ ดูแล ใหการดําเนินการตาง ๆ ของผูประกอบการเปนไปตามหนังสือแจงเงื่อนไขการเชา สัญญาเชา 
รวมทั้งขอตกลงอื่น ๆ 

2. ดําเนินการเจรจาประนีประนอมหนี้ ตรวจตดิตามลูกหนี้ของเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือนัดชําระหนี้

และดําเนินการจัดทําขอมูลสรุปการติดตาม เรงรัดทวงหน้ี รวมทั้งรายงาน ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ของการดําเนินงาน 
พรอมทั้งเสนอแนะความเห็น 

3. ศึกษา วิเคราะห ขอมูล เพ่ือรางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และติดตาม

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวดัของทุนหมุนเวียน รวมท้ังจัดทาํแผนประเมินความเส่ียงและควบคุมภายใน  
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    
           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทาํแผนกลยทุธ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบติัการ 

 - ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับนิตกิรรมและสัญญา 
 - ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒4๙๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

 - ความรูเก่ียวกบัพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓9 

   - ความรูเกี่ยวกบัการจัดทําแผนการตลาด การจัดทําพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย การทําสัญญาเชา  
 (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
      การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

          จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ       

เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรู

เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง นักวิชาการขนสง  

1. อัตราวาง  2 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  15,000 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่น 

ที่เกี่ยวของกบัลกัษณะงานที่ปฏบิัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
1. สํารวจความตองการ วิเคราะหแนวโนมความตองการ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  และจัดหา แสวงหา และติดตั้ง เคร่ืองมือ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครือขาย

อินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง รวมทั้งใหคําปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับการใช 

การบํารุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  และเครือขาย
อินเตอรเน็ตแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูใชบริการทาอากาศยาน 

3. ปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   - ความรูเก่ียวกบัเทคโนโลยีทั่วไป ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   - ความรูเก่ียวกับระบบฐานขอมูล 

   - ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๙    

   - ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมอื อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั และบรกิารทาอากาศยาน 
 (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

      การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

          จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ       
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรู

เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

------------------------------------------- 
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ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายกลยุทธและบริหารทุนหมนุเวียน เงินทุนหมุนเวยีนกรมทาอากาศยาน  

4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 
   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              
   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขา 

ที่เกี่ยวของกบัลกัษณะงานที่ปฏบิัติ  

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
1. ลงทะเบียนรับสงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนงัสือ ทําลายเอกสาร  

2. ชวยจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบตัิงาน เชน หนังสือเวียนตาง ๆ เอกสารการประชุม 

3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจดัทํารายงานการประชมุ  
4. รวบรวม จัดทําสถิติ ขอมูล และรายงานที่เกี่ยวของ  

5. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   - ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

   - ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรในสาํนักงาน 

   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - ความรูเกี่ยวกับการรับ - สงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนังสือ 

ทําลายเอกสาร การจัดทําเอกสารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  

 (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
      การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

          จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ       
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

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

 

 



- 14 - 
 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

1. อัตราวาง  1 อัตรา 

2. อัตราคาจาง  11,500 บาท 

3. สถานที่ปฏิบัติงาน ฝายบริหารกลาง เงนิทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยาน  
4. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมทาอากาศยานวาดวยการบริหาร 

   งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กันยายน 2563              

   และหลกัเกณฑอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
5. ระยะเวลาการจาง ตามเง่ือนไขที่ทนุหมุนเวียนกรมทาอากาศยานกําหนด 

6. คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับวุฒิไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขา 
ที่เกี่ยวของกบัลกัษณะงานที่ปฏบิัติ 

7. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

1. ลงทะเบียนรับสงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนงัสือ ทําลายเอกสาร  
2. ชวยจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบตัิงาน เชน หนังสือเวียนตาง ๆ เอกสารการประชุม 

3. อํานวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจดัทํารายงานการประชมุ  

4. รวบรวม จัดทําสถิติ ขอมูล และรายงานที่เกี่ยวของ  
5. รายงานปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางานทราบ 

6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
     (1) การสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง    

           โดยวิธีการสอบ (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   - ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   - ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรในสาํนักงาน 

   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - ความรูเกี่ยวกับการรับ - สงหนังสือ รางโตตอบ เก็บคนและพิมพหนังสือ ตรวจทานหนังสือ 

ทําลายเอกสาร การจัดทําเอกสารตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  

 (2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

      การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
          จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ       

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ และความรู
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
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