
ประกาศกรมท่าอากาศยาน 
เร่ือง กำหนดวัน เวลา สถานท่ีลอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 

เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ชองสิงท่ีส่งมาด้วยชองหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันท่ี ๑ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และข้อ ๗ ชองประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันท่ี ๑ ๙ มกราคม ๒๔๖๑ 
เร่ืองรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ 
กรมท่าอากาศยานจึงกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

(ก) กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบแข่งขัน 
๑. ให้ฝัสมัครสอบเข้าสอบเพ่ือวัดความรัความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด 

สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธีเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ 

ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ท่ีต้องใข้ใน 
การสอบตามท่ีระบุไว้ในแนบท้ายประกาศน้ีเท่าน้ัน ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่กรมท่าอากาศยาน 
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(ช) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 
๒. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนยม 
๒.๒ เป็นหน้าท่ีชองผู้เข้าสอบท่ีจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ ห้องสอบและ 

จะด้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกำหนดไว้ 
๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 

ลายมือช่ือ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักขัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีเลชประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
หรือหนังสือเดนทาง (เ^รรเว๐โง ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารตังกล่าว แสดงตนในการเข้าสอบ 
จะไม,อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากได้ทำข้อสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ 

๒.๔ การสอบข้อเขียน 
๑) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า 

ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบแล้ว 

๒) ผู้เข้าสอบ. 



-เซ-

๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลงจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๓) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบที่คณะกรรมการดำเนนการสอบฯ กำหนดให้ 
หากผู้เข้าสอบรายใดน่ังสอบผิดท่ี จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ 

๔) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ตามท่ีระบุไว้โนแนบท้าย 
ประกาศน้ี นอกน่ันจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมท่าอากาศยานจัดไว้ให้โดยเฉพาะเท่าน่ัน 

๔) อนุญาตให้นำสิงของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาขน หรือ 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ชองรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมีอช่ือ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาต 
ขับรถที่มีเลชประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเด้นทาง (?ล55|ว๐Xง และเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
ตามท่ีระบุไว้โนแนบท้ายประกาศน้ีเท่าน่ัน 

๖) ห้าม นำตำรา หนังสือ บันทีกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
เช่น กระเป้าสะพายกระเปาถือสุภาพสตรื เคร่ืองคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง 
หรือเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนักส์ทุกชน้ด เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 5กก37*พ3*ฝ่า 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดนอกเหนัอจากข้อ ๒.๔ ๕) เข้าห้องสอบโดยเล็ดชาด ยกเว้น นาฟิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ 
กระเป้าเงินใบเล็ก และเคร่ืองประตับทุกชนัด แต่จะต้องใส่ในถุงพลาสติกท่ีกรมท่าอากาศยานได้จัดเตรียมไว้ให้ และ 
วางไวิใด้เก้าอ้ีท่ีน่ังสอบ แต่ในกรณีท่ีเกิดการเสืยหายหรือสูญหาย กรมท่าอากาศยานจะไม่รับผิดชอบใดๆ นั่งสิ้น 

๗) ให้ยุติการทำข้อสอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มืบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร 
ประจำตัวเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมืเลชประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดนทาง (?ลรรเว๐โป 
ผู้นั่นจะต้องยุติการทำข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะส้ินสุดเวลาสอบ รวมน่ังจะไม,ตรวจให้ 
คะแนนสำหรับบุคคลผู้น่ัน 

๘) ให้เขียนเลชประจำตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกำหนดให้เท่าน่ัน และต้องใช้กระดาษคำตอบ 
ที่กรมทำอากาศยานจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือช่ือ และทำตอบในกระดาษคำตอบท่ีไมใช่ชองตนเอง 
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

๙) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีคุมสอบโดยเคร่งครัด 

๑๐) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ จนกว่าจะส้ินสุดเวลาสอบ เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตและอยู่ในความดูแลชองกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 

๑๑) เม่ืออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พัดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 

๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๑๓) ห้ามผู้เข้าสอบศัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษ 

คำตอบออกจากห้องสอบโดยเล็ดชาด หากผู้โดฝ่าฟืนจะถือว่ากระทำการทุจรืต และไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
และอาจจะถูกดำเนันคดีตามกฎหมาย 

๑๔) ต้องหยุดทำตอบทันที เม่ือหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ี 
คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

/ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม... 



-๓-

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรอผู้ใดมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจรต 
หรือพยายามกระทำการทุจรตในการสอบ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่นๆ ระหว่างการสอบ 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับนุคคลน้ีน และจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะส้ินสุด 
เวลาสอบ ทั้งนี้ กรมทำอากาศยานอาจพจารณาส่ังงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะ 
ด้องห้ามที่จะเข้ารับราขการ เป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

(ค) การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งข้นภาคความเหมาะสมลับตำแหน่ง 
กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธีเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมลับตำแหน่ง 

พร้อมวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เพ่ือวัดความเหมาะสมลับตำแหน่งชองตำแหน่งนักวิชาการชนส่งปฏิบัติการ 
ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ Iาบ:Iว://ผผผ.ล!โเว0โ1:ร.2๐.IIา หรือ Iาบ:เวร://ลIโเว๐ห:5.1:เาลเ|0เว]0เว.00๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ^กมภาพนธ์^พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายดรุณ แสงฉาย) 
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 



กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียววับการสอบแข่เงข้นเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบราชการในตำแหน่งนกวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
แนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันท่ี ^3 V* กุมภาพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิชาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันเสาร์ที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

๑. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฮกิจ) 
การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง 
องค์ประกอบท่ี ๑ 
๑. ความรู้เก่ียววับหลักการบัญชี 
๒. ระเบียบการเบีกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน 

ส่งคลัง 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบีกคำใช้จ่ายในการ 

บริหารงานของส่วนราชการ 
๔. ความรู้เบ้ืองด้นเก่ียววับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ธ1=1พร) 
๕. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
๖. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นตินว่าด้วยวินัยทาง 

งบประมาณและการคลัง 
องค์ประกอบท่ี ๒ 
๑. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบ้ืองด้นเพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
๒. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองด้นทางด้านโปรแกรม ๐ฅ06 

๑๐๐๐๑ - ๑๐๐๔๒ อาคารรูปตัว 1 ชั้น ๓ 
กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี 
ถนนพระรามท่ี ๔ ทุ่งมหาเมฆ 
กรุงเทพๆ 

- ปากกาหมีก 
ลีนาเงิน 

- ยางลบ 
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วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิชาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันเสาร์ที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

๒.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัตการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 
การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง 
องค์ประกอบท่ี ๑ 
๑. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียววับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน หรือธุรกิจ 

การบน 
๒. พ.ร.บ.การเดนอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดวัยแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดวัยแห่งชาติ (ฉนับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุจันตรายและสัตว์ซ่ึงอาจจะเป็นอันตราย 
ต่อความปลอดวัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 
๒๔๕๐ 

๕. ข้อบังคับชองคณะกรรมการการบีนพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้น 
เพ่ือรักษาความปลอดวัยในการดำเนันงานสนามบีนสาธารณะ 

๖. แผนรักษาความปลอดวัยทางการบีนพลเรือนแห่งชาติ 
๗. ประกาศกรมการชนส่งทางอากาศ เร่ือง ข้อกำหนดเกี่ยววับการนำ 

ชองเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะ 
คล้ายคลึงวันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน 

๘. ความรู้เก่ียววับวัยคุกคามด้านการบีนพลเรือน 
องค์ประกอบท่ี ๒ 
๑. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ความร้ทางด้านคอมพวเตอร์เบ้ืองด้นทางด้านโปรแกรม ๐ฅ06 

๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๓๕ อาคารรูปตัว 1 ข้น ๓ 
กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี 
ถนนพระรามท่ี ๔ ทุ่งมหาเมฆ 
กรุงเทพๆ 

- ปากกาหมีก 
สีนาเงิน 

- ยางลบ 



ห้องสอบอาคารรูปตัว เ. ชั้น ๓ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามท่ี ๔ ท่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) และบักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 

สอบวันเสาร์ท่ี ๑ ๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙ .๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง 

หน้าห้อง 

ตำแหน่งนกวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) 

แถวท่ี ๑ แถวท่ี ๒ แถวท่ี ๓ แถวท่ี ๔ 
๑ 0 0 0 ๑ ๑๐๐๑๒ ๑๐๐๒๓ ๑๐๐๓๔ 
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๑๐๐๐๔ ๑๐๐๑๖ ๑๐๐๒๗ ๑๐๐๓๘ 
๑๐๐๐๖ ๑๐๐๑๗ ๑๐๐๒๘ ๑๐๐๓๙ 
๑๐๐๐๗ ๑๐๐๑๘ ๑๐๐๒๙ ๑๐๐๔๐ 
๑๐๐๐๘ ๑๐๐๑๙ ๑๐๐๓๐ ๑๐๐๔๑ 
๑๐๐๐๙ ๑๐๐๒๐ ๑๐๐๓๑ ๑๐๐๔๒ 
๑๐๐๑๐ ๑๐๐๒๑ ๑๐๐๓๒ 
๑๐๐๑๑ ๑๐๐๒๒ ๑๐๐๓๓ 

ตำแหน่งนกวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางอากาศ) 

แถวท่ี ๕ แถวท่ี ๖ แถวท่ี ๗ แถวท่ี ๘ 
๒๐๐๐๑ ๒๐๐๑๐ ๒๐๐๑๙ ๒๐๐๒๘ 
๒๐๐๐๒ ๒๐๐๑๑ ๒๐๐๒๐ ๒๐๐๒๙ 
๒๐๐๐๓ ๒๐๐๑๒ ๒๐๐๒๑ ๒๐๐๓๐ 
๒๐๐๐๔ ๒๐๐๑๓ ๒๐๐๒๒ ๒๐๐๓๑ 
๒๐๐๐๔ ๒๐๐๑๔ ๒๐๐๒๓ ๒๐๐๓๒ 
๒๐๐๐๖ ๒๐๐๑๔ ๒๐๐๒๔ ๒๐๐๓๓ 
๒๐๐๐๗ ๒๐๐๑๖ ๒๐๐๒๔ ๒๐๐๓๔ 
๒๐๐๐๘ ๒๐๐๑๗ ๒๐๐๒๖ ๒๐๐๓๔ 
๒๐๐๐๙ ๒๐๐๑๘ ๒๐๐๒๗ 


