
                                                        
ประกาศกรมการบินพลเรือน 

    เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ 
             ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน 
             นครศรีธรรมราช  ท่าอากาศยานระนอง  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยานอุดรธานี 

   ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  ท่าอากาศยานขอนแก่น   
--------------------------------- 

   ด้วย  กรมการบินพลเรือน  จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  ท่าอากาศยานระนอง  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยาน
อุดรธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  ท่าอากาศยานขอนแก่น  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามหนังสอืกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0527.6/ว 31  ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างช่ัวคราว และที่ กค 0428/ว 112  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553  เรือ่ง  หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และ
วิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน  การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลอืกได้เป็น
ลูกจ้างประจําโดยอนุโลม  กรมการบินพลเรือน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบั
ราชการเป็นลกูจ้างช่ัวคราวในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
ดับเพลิง  ดังต่อไปน้ี 

๑.  ตําแหน่ง/สังกดั  ที่จะบรรจุและแต่งตัง้ อัตราคา่จ้าง และระยะเวลาในการจ้าง  
        1.1   ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช 
    1.1.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  6  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   
     1.1.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  3  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   

1.2     ทา่อากาศยานระนอง 
      1.2.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  2  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท 
    1.2.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  2  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   

 1.3    ทา่อากาศยานสรุาษฎร์ธาน ี
             1.3.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  12  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท 
    1.3.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  15  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   

1.4     ท่าอากาศยานอุดรธาน ี
   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  บรรจุครั้งแรก  จํานวน  7  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   
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  1.5      ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี
     1.5.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  3  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท 
    1.5.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  5  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   

1.6  ทา่อากาศยานขอนแกน่ 
    1.6.1  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  2  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท 
    1.6.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง   บรรจุครั้งแรก  จํานวน  6  อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  11,500  บาท   

     ระยะเวลาในการจ้างคร้ังละไม่เกินปีงบประมาณ 

๒.  คุณสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารบัสอบคดัเลือก 
     2.1  คณุสมบตัทิั่วไป 
   ผู้สมัครสอบคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
   (1)   มีสญัชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(4)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน                                                                                                
(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
(7)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (8)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (9)   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

            (10)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (11)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (12)   ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
            (13)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                    (14)   ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                    (15)   ไม่เป็นผู้เคยกระทาํการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
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  ทั้งน้ี  ผูท้ี่จะเขา้รับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) 
กระทรวงการคลัง  อาจพิจารณายกเว้นให้เขา้รับราชการได้ ส่วนผู้ทีข่าดคณุสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้น้ันได้
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้น้ันได้ออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 
   การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

   ผู้ที่เป็นลูกจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหน่ึงตลอดเวลาที่รับราชการ  
เว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 
     2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  การรับสมัครสอบ 
๓.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที ่8   

กันยายน 2557  ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557  ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี  
      ๓.1.1 ให้ผู้สมคัรสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th   
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ 
ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  และตําแหน่งเจา้หน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
ท่าอากาศยานระนอง  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยานอุดรธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี         
ท่าอากาศยานขอนแก่น”  
    ๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่
กําหนด  ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
    ๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผ่น หรือ 
หากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น 
เพ่ือนําไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะน้ันได้           
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง  
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
    3.1.4  ผู้สมคัรสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา   
ตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ  กรมการบินพลเรือน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบมาต้ังแต่ต้น 
  กรณี  ผู้สมัครสอบทีก่รอกเลขบตัรประจําตัวประชาชน  ชื่อ-นามสกุล  ประวตัสิ่วนตัว   
ไม่ถูกต้อง  ใหต้ดิต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่  สาํนกับรหิารกลาง  กรมการบนิพลเรือน  เพือ่ดําเนนิการแก้ไข
ก่อนประกาศรายชื่อในวันที่ 10 ตุลาคม  2557 

๓.๒ ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที ่8 กันยายน 2557  ถึง วันที ่27 กันยายน  2557  
ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  ทั้งนี ้การรบัสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
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   ๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
    ๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ  จาํนวน  100  บาท  
    ๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมท้ังสิ้น 
จํานวน 110 บาท  เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
   ๓.4 ผูส้มัครสอบทีช่ําระคา่ธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รบัเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 
เลขประจําตัวสอบ ตามลาํดบัของการชําระเงนิคา่ธรรมเนียมสอบ และสามารถเขา้ไปพมิพ์ใบสมัคร 
พร้อมเลขประจําตัวสอบไดต้ัง้แต่วันที ่10 ตลุาคม 2557 ที ่เว็บไชต ์http://job.aviation.go.th 
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบัราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ 
ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  และตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
ท่าอากาศยานระนอง  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยานอุดรธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี      
ท่าอากาศยานขอนแก่น”  เลอืก “พิมพใ์บสมัครและเลขประจําตัวสอบ” 

4.  หลกัฐานทีต่้องนําไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ      
ที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ (ภาค ข.)  

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา     
และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ 
   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนา 
ทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
   (4)  สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ 
นามสกุล (ในกรณี ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน อย่างละ 1 ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 
รับอนุญาตใหป้ระกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ี ก.พ. กําหนด 
ฉบับที ่3 พ.ศ. 2535 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
    - วัณโรคในระยะอันตราย 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติด 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   สําหรับผู้สมคัรสอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  และตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตราย  ใหใ้ช้ใบรับรองแพทย์ตามท่ีกรมการบินพลเรือนกําหนดแนบท้ายประกาศน้ีเท่าน้ัน  หรือ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://job.aviation.go.th   
   (6)  สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  จํานวน  1  ฉบับ  (เฉพาะผู้สมัครตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงเท่าน้ัน) 
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   ทั้งน้ี  สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผูส้มัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสารผู้สมัครสอบคดัเลือกจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มิฉะน้ัน กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบคดัเลอืก วันเวลา สถานที่สอบคดัเลือก และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
   กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  
และระเบียบเก่ียวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 10 ตุลาคม  2557  ณ กรมการบินพลเรอืน สํานักบรหิารกลาง   
(ช้ัน 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ที ่www.aviation.go.th  หรือ http://job.aviation.go.th  
หรือที่ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช  ท่าอากาศยานระนอง  ทา่อากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยาน
อุดรธานี  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  ท่าอากาศยานขอนแก่น 
   ผู้สมัครสอบมีหน้าทีใ่นการตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่  ที่จะดําเนินการสอบคดัเลือก    
ในแตล่ะตําแหน่ง แต่ละสนามสอบ  เนื่องจากกําหนดการสอบอาจเป็นวันเดียวกนัก็ได้ ในกรณทีี่มีการดําเนินการ
สอบคดัเลือกในวันเดียวกนัให้อยู่ในดลุพนิจิของผูส้มัครสอบในการเข้ารบัการสอบคดัเลือกในตําแหน่งใด
ตําแหน่งหนึ่ง  ซ่ึงกรมการบินพลเรือนถือว่าผู้สมัครสอบไดร้บัทราบเงื่อนไขดงักล่าวนี้แลว้  และจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

6. หลกัสตูรและวิธกีารสอบคดัเลือกฯ มี 3 ภาค ดงันี ้
    ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รบัสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้

7. เกณฑ์การตดัสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

8. การประกาศขึ้นบญัชผีูส้อบคดัเลือกได ้
   กรมการบินพลเรือน  จะประกาศขึ้นบัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนน   
สูงลงมาตามลําดับ ในกรณีทีผู่้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลําดับ ดังน้ี 
  8.๑  กรณมีีผูท้ี่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้ท้ี่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 
  8.๒  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า 
       8.๓  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน       
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับสงูกว่า 
  8.๔  ถ้ายังคงได้คะแนนเทา่กันอีก ก็ใหผู้้ได้รบัหมายเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาํดับที่ 
สูงกว่า (การใหเ้ลขประจําตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลําดับที่สมัครสอบ) 

9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
    ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามลําดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้ 
 
       ประกาศ ณ วันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2557 
 



รายละเอียดของตาํแหน่งทีร่บัสมัครสอบคดัเลือก 
แนบทา้ยประกาศกรมการบนิพลเรือน  ลงวันที ่ 1  กนัยายน  พ.ศ. 2557 

----------------------------------------- 
1.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  บรรจุครั้งแรก จํานวน 32 อัตรา 
 -  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  จํานวน  6  อัตรา 
 -  ท่าอากาศยานระนอง  จํานวน  2  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  จํานวน  12  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานอุดรธานี  จํานวน  7  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  จํานวน  3  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานขอนแก่น  จํานวน  2  อัตรา 

    1.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า   

    1.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกําหนดสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตราย 
    1.2.1  อายุต้องไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
    1.2.2  มีสัญชาติไทย 
    1.2.3  สุขภาพ 
    -  ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม  กับจิตใจที่ดีและ       
มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย  และการรักษาความปลอดภัย 
     ผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทตามที่กําหนดในข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
     -  มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน  ซึ่ง
แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่  โดย 
       - การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล 
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ตํ่ากว่า 2,000 เฮิร์ช 
       - การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย  
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สําหรับสายตาข้างหน่ึง และ 20/30 ในอีกข้างหน่ึง   
เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) 
   ทั้งนี้  ผูส้มัครสามารถดาวนโ์หลดใบรบัรองแพทยต์ามทีก่รมการบนิพลเรือนกําหนด ไดท้ี่ 
http://job.aviation.go.th หรือตามแนบทา้ยประกาศนี้  

     1.3  คณุลักษณะทีต่้องการ 
    1.  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานาน 
    2.  มีสุขภาพจิตที่พร้อมต่องานบริการซึ่งมีผู้รับบริการจํานวนมากและมีความหลากหลาย 

     1.4  ลักษณะงานทีต่้องปฏบิตั ิ
   -  การตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า 
ไปรษณียภัณฑ์ และท่าอากาศยาน  
   -  ควบคุม ดูแลรักษาเคร่ืองตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ  
   -  ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้มอํีานาจให้มาดําเนินการ  
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-  ช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้โดยสารเก่ียวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

(ก)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
          ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
                   -   วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล 
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอ่ืน ๆ 

- วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 
และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ
กลุ่มคําประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน ๆ 

(ข)   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
           -  ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
           -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
           -  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
           -  ความรู้เก่ียวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน 
           -  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน 
           -  ความรู้เก่ียวกับภัยคุกคามการก่อการร้าย ณ ปัจจุบันที่อาจมีผลกระทบต่อการบิน 
           -  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(ค)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  
  - จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

------------------------------------------- 
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2.  ตําแหน่งเจ้าหนา้ทีกู่้ภัยและดบัเพลิง  บรรจุครัง้แรก  จํานวน  31  อัตรา 
  -  ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช  จํานวน 3  อัตรา 
          -  ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี  จํานวน  15  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  จํานวน  5  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานขอนแกน่  จํานวน  6  อัตรา 
  -  ท่าอากาศยานระนอง  จํานวน  2  อัตรา 

    2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า  และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี (ก่อนวันรับสมัคร) 

    2.2  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกําหนดสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
ดับเพลิง 
    5.2.1  เพศชาย อายุ 18 - 45 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่สมัคร 
    5.2.2  มีสัญชาติไทย 
    5.2.3  ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ซม. (ทั้งน้ี ส่วนสูงและนํ้าหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน) 
    5.2.4  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) 
    5.2.5  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารช้ันปีที่ 3  ของ 
กรมการรักษาดินแดน 
    5.2.6  มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า
มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย 
   - การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย
เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ตํ่ากว่า 2,000 เฮิร์ช 
   - การมองเห็น : ต้องมีสายตาท่ีเท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์,
หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สําหรับสายตาข้างหน่ึง และ 20/30 ในอีกข้างหน่ึง เมื่อสวมแว่นตา หรือ      
ใช้คอนแทคเลนส.์ ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดส)ี   
   ทั้งนี้  ผูส้มัครสามารถดาวนโ์หลดใบรบัรองแพทยต์ามทีก่รมการบนิพลเรือนกําหนด ไดท้ี่ 
http://job.aviation.go.th หรือตามแนบทา้ยประกาศนี้  

    2.3  จะต้องทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย 
   -  ทดสอบการดันพ้ืน  30  ครั้ง 
   -  ทดสอบการลุกน่ัง  (sit – up)  40  คร้ัง 
   -  ทดสอบงอเข่าครึ่งน่ัง  60  ครั้ง 
   -  ทดสอบการว่ิง อย่างน้อย  1,600  เมตร 
 ทั้งน้ี  การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

  เม่ือการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายผา่นตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสทิธิเ์ข้าทดสอบความรู้  โดยวิธกีาร
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์

     2.4  คณุลักษณะทีต่้องการ 
    1.  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานาน 
    2.  มีสุขภาพจิตที่พร้อมต่องานบริการซึ่งมีผู้รับบริการจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
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   2.5. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
   -  ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

-  ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น  
ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย 
   -  การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 
   -  ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 
โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ประจํารถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมี
เพลิงโดยใช้สารดับเพลิงประเภทนํ้ายาโฟม รวมทั้งระบบเคร่ืองยนต์ เพ่ือการดับเพลิงและกู้ภัย 
   -  ช่วยฟ้ืนคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ 

-  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต 
ท่าอากาศยานเพ่ือปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ 

-  จัดทําแผนรองรับเพ่ือใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และเสนอแนะ 
ปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือนํามาใช้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ 
   -  ดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 
    -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  2.6  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
(ก)   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

           ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
                   -  วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
หรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอ่ืน ๆ 

-  วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ 
และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือ
กลุ่มคําประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน 

(ข)   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
          ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
                    -  ระเบียบลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
                    -  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย  
                    -  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการดับเพลิง 
  -  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับท่าอากาศยานและการบิน 

(ค)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  
    -  จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

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



 

      
 
 
 
 

กรมการบนิพลเรือน 

DEPARTMENT OF AVIATION       

คําร้องขอรบัใบสําคญัแพทย์ 
Application for Renewal of Medical Certificate 

สถานที่ตรวจ ........................................................... 
วันที่ .............. เดือน ......................................... พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ........................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ............................................................................................................................................................... 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจํา หรืออยู่ท่ี .............................................................................................................. 
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................................................................ 
สถานที่อยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้) ............................................................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................................... เมื่อวันที่ ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .................. 
ปรากฏว่า  
1. ไม่เปน็ผู้มีร่างกายทุพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของ
การติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรค ต่อไปนี้ 

1.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
1.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
1.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม                      

2. การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล (เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถ่ีตํ่ากว่า 2,000 เฮิร์ช)  
ซ้าย     น้อยกว่า       เท่ากับ       มากกว่า    30 เดซิเบล 
ขวา    น้อยกว่า       เท่ากับ       มากกว่า    30 เดซิเบล 

3. การมองเห็นของผู้เข้ารับการตรวจ โปรดระบุ    
 ไม่สวมแว่นตา/เลนส์       ตรวจเฉพาะข้อ 3.1 
 สวมแว่นตา/เลนส์          ตรวจเฉพาะข้อ 3.2 

 

3.1 ท้ังสองข้าง โดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ต้องมีสายตาท่ีเท่ากับหรือดีกว่า 20/60 
ซ้าย     น้อยกว่า       เท่ากับ       ดีกว่า        20/60 
ขวา    น้อยกว่า       เท่ากับ       ดีกว่า        20/60     หรือ 

3.2 ท้ังสองข้าง เมื่อสวมแว่นตา/เลนส์ ต้องเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สําหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง 
ซ้าย     น้อยกว่า       เท่ากับ       ดีกว่า        โปรดระบุ    20/20  

                                                                                                  20/30 
ขวา    น้อยกว่า       เท่ากับ       ดีกว่า        โปรดระบุ    20/20   

                                                                                                  20/30 
3.3 ตรวจตาบอดสี 

 ปกติ            ไม่ปกติ 
 

ลงชื่อ .............................................................. แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
 


