
 
 
 
 
                 

 

ประกาศกรมการบินพลเรือน 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 

เข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
----------------------------- 

 

   ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง   
นิติกรปฏิบัติการ   ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร.1004.1/ว 15 ลงวันที ่ 11  ธันวาคม  2551  เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปน้ี  
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  เงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏบิัติ   
ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   
   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนกลาง  บรรจุคร้ังแรก จํานวน  1  ตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  
11,680 – 12,850  บาท ทั้งน้ี  จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ กระทรวงกําหนด  และเงิน
ค่าครองชีพช่ัวคราว  รวมแล้วไม่เกิน  15,000  บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด  
 

1.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
  (1)  ได้รับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดยีวกันในสาขาวิชานิติศาสตร ์ และ 
  (2)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ี ของ ก.พ.  
 

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การ กํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  ด้านการปฏิบัติการ        
 (1) ติดต่อและประสานงานทั้งภายประเทศและต่างประเทศ โดยจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ  

รวมทั้งการเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(2) การศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา  ยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข วินิจฉัย ตีความ ตอบข้อหารือ ให้

ความเห็น ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายเดินอากาศทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานของกรม 

(3) การดําเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม 
(4) การดําเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เก่ียวกับกรม 
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(6) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ใน

อํานาจหน้าที่ของกรม 
 (7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.  ด้านการวางแผน  
    วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะส้ันบางส่วนของ

หน่วยงานระดับกองหรือสํานัก เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

 3.  ด้านการประสานงาน  
    (1)  พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน  
    (2)  ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการ

ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน 
 

 4.  ด้านการบริการ  
ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน 
   

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
2.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดงัต่อไปนี ้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป  

(1)  มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี  

   (3)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ  

ข. ลักษณะต้องห้าม  
    (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  

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

(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น  

(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
(7)  เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรอื ความผิดลหุโทษ  
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(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ

ตามกฎหมายอื่น  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น  
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้น้ัน
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที ่สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขัน ได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว   
 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที ่17 มีนาคม 2538 
 

2.2   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
2.2.1  ได้รับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์  

และ 
2.2.2  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ีของ ก.พ.  

  
3. การรับสมัครสอบ  

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต  (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 31 
กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555  ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 

3.1.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าไปทีเ่ว็บไซต์กรมการบินพลเรือน  
http://www.aviation.go.th หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ http://job.aviation.go.th  

3.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด  
ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ 

3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4  จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อ
นําไปพิมพ์ในภายหลัง 
      ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะน้ันได้  ผู้ประสงค์จะ
สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้  
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3.2  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ 3.1.3  ไปชําระเงินเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  31  กรกฎาคม 2555  ถึง วันที่  24  
สิงหาคม  2555  ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

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

(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)  
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

3.4  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบ
สมัคร พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่  21  กันยายน 2555 ที่ เว็บไซต์  หรือ http://job.aviation.go.th  
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”   
 
4. เง่ือนไขการสมัครสอบ  

4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 
4.2  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มี

สิทธิสมัครสอบ ตามข้อ 2.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  ภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่  23  สิงหาคม 2555  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน
เป็นเกณฑ ์ 

4.3  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรภีายในวันปิดรับสมัครสอบ 

4.4  ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประสงค์จะสมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

4.5  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมการบินพลเรือนจะถือ
ว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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5.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
   กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที ่ 21  กันยายน  2555  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1  อาคาร 10  ช้ัน 
กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120  และทางเว็บไซต ์
http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th  หัวข้อ”การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ  วัน เวลา 
สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ  
                 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังน้ี 
         6.1  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  200  คะแนน  
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
        (1)  ความรู้ทางด้านกฎหมาย       150  คะแนน 

-  ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
-  ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
-  ความรู้เก่ียวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
-  ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     

(2)  ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ     50  คะแนน    
             (การแปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ 

   จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)           
  

ทั้งน้ี  กรมการบินพลเรือน  กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   
(ภาค ข.)  ก่อน  และเม่ือสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  แล้ว  จึงจะให้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์  http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน”  หรือ  
http://job.aviation.go.th 

 

6.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
  - เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ี  อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
จริยธรรม  คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 
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7. หลักฐานที่ต้องนําไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  
   (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน 1 ป ีขนาด 1 X 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน  

(2)   สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จํานวน  อย่างละ 2 ฉบับ 
   (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือสําเนาทะเบียน
บ้าน  จํานวน  1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ 
นามสกุล  (ในกรณี ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (5)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ของ ก.พ.   
ในระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัครสอบ  จํานวน  1  ฉบับ 
  (6)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.   
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่  

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ  
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง  
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที ่ก.พ.กําหนด  
   สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงช่ือ วันที่ และระบุเลข
ประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
    
8. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า      
ร้อยละ 60 
        
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

 9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ     
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให ้   
ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  

9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก  
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10. การบรรจุและแต่งต้ัง  
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒทิี่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามข้อ 2.2   
 
11. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น  

กรณีส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคล
ที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับ
ตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถนํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งที่สอบครั้งน้ีไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ ซึ่งการนํารายช่ือไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตําแหน่งอื่นน้ีให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่รับการบรรจุได้
เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน   

 

กรมการบินพลเรือน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังน้ัน
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันโปรดอย่างหลงเช่ือ
และแจ้งให้กรมการบินพลเรือน ทราบด้วย 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   23   กรกฎาคม   พ.ศ. 2555 
 

                                                                          


