
 
 
 
 

ประกาศกรมทา่อากาศยาน 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ 

----------------------------- 
   ด้วย กรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.
1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1. ตาํแหน่งทีจ่ะบรรจแุละแต่งตั้ง  เงินเดอืนที่จะได้รบั และลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

1.1  ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
1.2  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
1.3  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
1.4  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
1.5  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1.6  ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 
1.7  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
1.8  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

2. คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครสอบ  
2.1  ผูส้มัครสอบต้องมีคณุสมบตัทิั่วไปและไม่มีลกัษณะต้องหา้ม ตามมาตรา 36 แห่ง

พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี ้ 
ก. คณุสมบตัทิั่วไป  

(1)  มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  

   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ  

 ข. ลกัษณะต้องหา้ม  
    (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 

/ (3) เป็นผู้อยู.่.. 
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(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  

(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
(7)  เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  
(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ 
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐)      
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว   
 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501       
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

 2.2   ผู้สมคัรสอบต้องมีคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
    
3. การรบัสมคัรสอบ  

3.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1.1 ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน  
https://airports.job.thai.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ      
พลเรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมท่าอากาศยาน”   

3.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนด  ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

 
 

/ 3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์ม... 
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3.1.3  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4  จํานวน 1 แผ่น หรือ

หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสอบสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้  
 

   3.2  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ 
บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
 

                   3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท  ประกอบด้วย  
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท   

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

   3.4  ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงิน  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ชําระเงิน  และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ 
https://airports.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ   
พลเรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมท่าอากาศยาน” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลข
ประจําตัวสอบ”   
 

 3.5  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 

  3.6  ในการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551  ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 

3.7  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับ
วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 

 

 3.8  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง
ผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น   
 
 
 
 

/ 4. เงื่อนไข... 
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4.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 4.1  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้      
โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  
20กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศน ียบัตร หรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 
  4.2  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   
ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาต้ังแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 
5.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
   กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน1 อาคาร 10 ช้ัน 
กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120 และทางเว็บไซต์ 
http://www.aviation.go.th หรือ https://airports.job.thai.com หัวข้อ”การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  
วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 
6. หลกัสตูรและวิธกีารสอบแข่งขันฯ  

6.1  การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม  200  คะแนน  
 ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

6.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง       คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  โดยวิธีการสัมภาษณ์

หรือวิธีอ่ืนเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 
ทั้งนี้  จะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัด

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว  จึงจะให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในภายหลังทางเว็บไซต์  
http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ    
พลเรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมท่าอากาศยาน”  หรือ  https://airports.job.thai.com 
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7. หลักฐานที่ต้องนําไปในวันสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
   (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  

(2)  สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จํานวน  อย่างละ 2 ฉบับ 
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนาทะเบียนบ้าน  
จํานวน  1 ฉบับ 
  (4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล  (ในกรณี ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (5) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ใน
ระดับเดียวกันหรือสูงกว่า กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ  จํานวน  1  ฉบับ 
  (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่  

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
- โรคพิษสุราเรื้อรัง  
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด  
   สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลข
ประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
 
8. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน    
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
        
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

9.1  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและการวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณี
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง มากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก  

9.2  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ    
แต่ถ้ากรมท่าอากาศยาน ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก 
และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
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10. การบรรจุและแต่งตั้ง  
10.1  ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่
รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

10.2  กรมท่าอากาศยาน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  
กรมท่าอากาศยาน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น

หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ทราบด้วย 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   19   มกราคม พ.ศ. 2560 
 

                                                         
                                                                                
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของตาํแหน่งทีร่บัสมัครสอบ 
แนบทา้ยประกาศกรมท่าอากาศยาน   ลงวันที ่  19   มกราคม  พ.ศ. 2560 

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

1. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  6  อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ 
 - กองกฎหมาย  จํานวน 5 อัตรา 
 - สํานักงานเลขานุการกรม  งานวินัย กลุ่มการเจ้าหน้าที่  จํานวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  ลงวันที่ 21 มกราคม 2556   
     

  1.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
(1)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 
(2)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

 

1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ 
ผู้บังคับบัญชา 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

(3) การดําเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม 
(4) การดําเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม 
(5) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืนที่อยู่ใน

อํานาจหน้าที่ของกรม 
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ

ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง 

 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 

/ 3. ด้านการ 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.  ด้านการบริการ 
  ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายที่ เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงาน             
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
และหน่วยงาน 

  

1.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         1.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม  200  คะแนน      
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย   180 คะแนน  

- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา 
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(หมวด 6 สนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ) 
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 
(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น  20 คะแนน  

(การสรุปประเด็นสําคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 
           

1.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง    คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 
2.  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  1  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  
 

  2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และ 
(2)  ต้องเปน็ผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

 
/ 2.2 ลักษณะงาน... 
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2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

    1.  ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  กําหนดแผนประชาสัมพันธ์ด้านการขนส่งทางอากาศให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และรัฐบาล 
(2)  รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการ

คมนาคมขนส่งทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ 
(3)  การจัดทําข่าว บทความ สารคดี และวารสาร เผยแพร่การขนส่งทางอากาศ รวมทั้ง

จัดแถลงข่าวในกรณีข่าวสําคัญที่จะเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(4)  การสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ 
(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
(2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

2.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         2.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

-  ความรูท้างการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถ                    
ในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์                 150  คะแนน 

-  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล                
-  ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ             50  คะแนน   

(การจับประเด็นสรุปความเพื่อการนําเสนอข้อมูลเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์องค์กรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)   

         2.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง    คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

/ 3. ตําแหน่ง... 
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3.  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  6  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  

  3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  และ 
(2)  ต้องเป็นผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

3.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างอาคาร หรือสนามบิน

ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักความปลอดภัย ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
(2) ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบ รูป และรายการ 

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดทําแผนการจัดต้ังคําของบประมาณ วางแผนการใช้งบประมาณ และติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
 (6) ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
(7) กําหนดรายละเอียดทางกายภาพสําหรับพ้ืนที่เช่าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน 
(8) ออกแบบผังบริเวณ จัดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ต่างๆ ภายนอกพื้นที่การบิน 
(9) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2.  ด้านการบริการ 
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานโยธา แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน

ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงาน 

 
/ 3.3 หลักสูตรและ... 
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3.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 2 วิชา ดังนี้ 
         3.3.1  การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
       1.  วิชาความรู้เกี่ยวกับการสํารวจ การเขียนแบบ   180  คะแนน 
   และการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง  
   การควบคุมงานก่อสร้าง และการอํานวยความปลอดภัยในงาน    

2.  วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  20  คะแนน   
(การสรุปประเด็นสําคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับช่างโยธาเป็นภาษาไทย) 

         3.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 
4.  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลางและท่าอากาศยาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 9 อัตรา 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  
 

  4.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และ 

(2)  ต้องเป็นผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

4.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

(2) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอ้มลูทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บํารุงรกัษา 
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ หน่วยงาน 

หรือกฎหมายกําหนด 
 (4) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร เครื่องมืออํานวยความสะดวก เครื่องมือ

รักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน  
/ (5) ควบคุม... 



๖ 
 

 (5) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พ้ืนที่เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร
หรืออากาศยาน กรณีทีม่ีการซ่อมบํารุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรา้งอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 

2.  ด้านการบริการ 

 (1)  ใหค้ําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

 (2)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมลูต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสทิธิภาพ 

4.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         4.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคํานวณหาค่าวงจรไฟฟ้า 180  คะแนน 
ออกแบบระบบไฟฟ้ากําลังเบื้องต้น ความรู้ทางระบบสื่อสาร 
และความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์   
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ    20  คะแนน   

(การสรุปประเด็นสําคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ 
ความรู้ทั่วไปทางเทคนิคไฟฟ้าเป็นภาษาไทย) 

         4.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง      คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
 
5.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  6  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556   

  5.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และ 
(2) ต้องเปน็ผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  

5.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 

/ 1. ด้านการ... 
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         1.  ด้านการปฏิบัติการ 

(1) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการบัญชีและงบประมาณในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กําหนด 

(2) จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS 
(3) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์การดําเนินการประจําปีของเงินทุน

หมุนเวียน 
(4) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณ 

ประจําปีของหน่วยงาน 
(5) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน 

การปฏิบัติงาน 
(6) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไปเพื่อ

ขอความช่วยเหลือและร่วมมอืในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทํางานของ
หน่วยงาน 

(7) รับ – จ่ายเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชนผู้มา
ติดต่อ พร้อมจัดทํางบเดือนเงินทดรองราชการ และจัดเก็บและนําส่งรายได้แผ่นดิน 

(8) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  

(9) ตรวจสอบเก็บรักษาจัดทํารายงานสรุปการรับ-จ่ายเงินประจํางบให้คณะกรรมการตรวจรับ
เงินประจําวันตรวจสอบ 

(10) ปรับปรุงบัญชี ประมวลค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ และจดัทํารายงานการเงินประจําปีของ
เงินทุนหมุนเวียน 

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผูท้ี่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

 
5.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         5.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 

/ 1. วิชาความรู้... 
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         1. วิชาความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี    180   คะแนน         

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง   

การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
- ความรู้เกีย่วกับระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเล็กทรอนกิส ์(GFMIS)  
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ     20   คะแนน    
(การสรปุประเด็นสําคญัจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 

5.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 
6.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน   

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  3  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  

  6.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
(2) ต้องเปน็ผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

6.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ การร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การ

พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกอง 
(๒) รวบรวม จดัหา และดําเนินการด้านอํานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ให้การ

สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน 
(๓) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางอากาศ เพื่อกํากับดูแล การขนส่ง

ให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
(๔) ช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 

/ 2. ด้านการ... 



๙ 
 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการขนส่ง แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผูท้ี่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานขนส่ง  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงาน 

 
 6.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         6.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   (1) วิชาความรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยานและความรู้ทั่วไป  170 คะแนน  

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 

(2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น   30 คะแนน  
(การตอบคําถามจากเอกสารขอ้มูล ตาราง หรือกราฟ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน) 

6.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 

7. ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดปุฏบิตังิาน 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  3  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  

  7.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
(2)  ต้องเป็นผูส้อบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

7.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 

/ 1. ด้านการ... 



๑๐ 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง     

การ ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ 
การใช้งาน 

(2) จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล     
ในการดําเนินงาน 

(3) ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง
เกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้อง
เรียบร้อยและใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต 

(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํา 
รายงาน และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

(5) คุมทะเบียนรถและการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ของส่วนกลางตลอดจนการซ่อมบํารุงรักษา 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง  
  (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  

 
7.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  

                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         7.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ    180 คะแนน  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ  
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ  

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20  คะแนน   
(การสรุปประเด็นสําคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 
     

7.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 
 

/ 8. ตําแหน่ง... 



๑๑ 
 
8. ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุครั้งแรก จํานวน  10  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650  บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่  21 มกราคม 2556  

  8.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (2)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

8.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 

1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้  

 (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ      
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

 (3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา          
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2.ด้านการบริการ  
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป  
  (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

8.3   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
                  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  วิชา  ดังนี้ 
         8.3.1 การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   คะแนนเต็ม 200  คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 

/ 1. วิชาความ... 



๑๒ 
 

1. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ    170 คะแนน  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
- ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของ

ทางราชการ พ.ศ.2548  
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

(Microsoft office)  
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30  คะแนน   

(การสรปุประเด็นสําคญัจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) 
     

8.3.2  การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง     คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
 
  

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




