
ประกาศบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคล 

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

 ดวย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไป  

เพื่อคัดเลือกเปนพนักงานและลูกจางชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. วาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การพนสภาพ 

วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. วาดวย การจาง 

การแตงตั้ง การพนสภาพ วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอทุธรณของลูกจาง พ.ศ.2554 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ภารกิจของ ทอท. 

ทอท. เปนรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั้ง ดําเนินกิจการอ่ืน 

ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยาน ปจจุบันมีทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบ  

6 แหง คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานเชียงใหม  

ทาอากาศยานหาดใหญ และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

   2.1.1  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) สามารถทํางานใหแก ทอท. ไดเต็มเวลา 

(3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

   (4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษแลวเกินหาป 

(5)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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  (6)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

  (7)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง 

ลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น และสมาชิก 

สภาทองถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารทองถิ่น 

(8)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

(9)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่  

  2.1.2  มีคุณสมบัติที่กําหนดไวในระเบียบ ทอท. วาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การพนสภาพ 

วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. วาดวย  

การจาง การแตงต้ัง การพนสภาพ วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณของลูกจาง พ.ศ.2554

ดังนี้ 

(1)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

   (2)  ไมเปนโรคดังตอไปนี้ คือ วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ โรคเทาชางในระยะ 

ที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดตอรายแรงหรือ 

โรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเดนชดัหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ทอท. กําหนด 

  (3)  ไมเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น พนักงานขององคการมหาชน หรือองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ หรือบริษัทเอกชน 

2.2 ตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร 

 2.2.1  ตําแหนงหมายเลข 101  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  แพทยอาวุโส ระดับ 6  

ฝายการแพทย ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 1 อัตรา 

 2.2.2  ตําแหนงหมายเลข 102  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง พยาบาล ระดับ 3 – 4/ 

พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6  ฝายการแพทย ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย จํานวน 2 อัตรา 

 2.2.3  ตําแหนงหมายเลข 103  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3 – 4  
ฝายบัญช ี จํานวน 2 อัตรา 

 2.2.4  ตําแหนงหมายเลข 104  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่พัสด ุระดับ 3 – 4

ฝายพัสด ุจํานวน 4 อัตรา 

 2.2.5  ตําแหนงหมายเลข 105  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่นิรภัยทาอากาศยาน 

ระดับ 3 – 4  ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา 

 2.2.6  ตําแหนงหมายเลข 106  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่เทคนิครักษา 

ความปลอดภัย ระดับ 3 – 4  ฝายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน จํานวน 2 อัตรา 
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 2.2.7  ตําแหนงหมายเลข 107  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาทีค่วามปลอดภัย 

ในการทํางาน ระดับ 3 – 4 ฝายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย จํานวน 4 อัตรา 

 2.2.8  ตําแหนงหมายเลข 108  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห

ระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4 ฝายระบบสารสนเทศ จํานวน 5 อัตรา 

 2.2.9  ตําแหนงหมายเลข 109  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห

ระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4 ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย จํานวน 2 อัตรา 

 2.2.10  ตําแหนงหมายเลข 110  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกร ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 4 อัตรา  

 2.2.11  ตําแหนงหมายเลข 111  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกร ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 3 อัตรา  

 2.2.12  ตําแหนงหมายเลข 112  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกรอาวุโส ระดับ 5 – 6  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  

 2.2.13  ตําแหนงหมายเลข 113  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกร ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 3 อัตรา 

 2.2.14  ตําแหนงหมายเลข 114  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกร ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  

 2.2.15  ตําแหนงหมายเลข 115  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง วิศวกร ระดับ 3 – 4  

หรือ เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 2 อัตรา 

 2.2.16  ตําแหนงหมายเลข 116  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง สถาปนิกอาวุโส  

ระดับ 5 – 6 สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 2 อัตรา  

 2.2.17  ตําแหนงหมายเลข 117  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง สถาปนิก ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  

 2.2.18  ตําแหนงหมายเลข 118  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง สถาปนิก ระดับ 3 – 4  
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 2 อัตรา  

 2.2.19  ตําแหนงหมายเลข 119  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง สถาปนิก ระดับ 3 – 4 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  

 2.2.20  ตําแหนงหมายเลข 120  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง ชางโยธาอาวุโส ระดับ 5 – 6 
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  

 2.2.21  ตําแหนงหมายเลข 121  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง ชางโยธา ระดับ 2 – 4 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา  
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 2.2.22  ตําแหนงหมายเลข 122  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง ชางเทคนิคอาวุโส  

ระดับ 5 – 6 สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 1 อัตรา 

 2.2.23  ตําแหนงหมายเลข 123  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง ชางเทคนิค ระดับ 2 – 4 
สายงานวิศวกรรมและการกอสราง จํานวน 2 อัตรา  

 2.2.24  ตําแหนงหมายเลข 124  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง ชางเทคนิค ระดับ 2 – 4 
ฝายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 อัตรา 

 2.2.25  ตําแหนงหมายเลข 125  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

ระดับ 3 – 4 สํานักงานบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา  

 2.2.26  ตําแหนงหมายเลข 126 เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางาน ระดับ 3 – 4 ฝายวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 อัตรา 

 2.2.27  ตําแหนงหมายเลข 127 เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 

ระดับ 3 – 4 ฝายสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.28  ตําแหนงหมายเลข 201  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห  

ระดับ 3-4 ฝายแผนงานและงบประมาณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.29  ตําแหนงหมายเลข 202  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4 

ฝายบัญชีและการเงิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.30  ตําแหนงหมายเลข 203  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ  จํานวน 10 อัตรา 

  2.2.31  ตําแหนงหมายเลข 204  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 13 อัตรา 

  2.2.32  ตําแหนงหมายเลข 205  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางาน ระดับ  3-4 ฝายมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.33  ตําแหนงหมายเลข 206  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด 

ระดับ 3 ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.34  ตําแหนงหมายเลข 207  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  วิศวกร ระดับ 3-4  

สวนระบบจําหนายไฟฟา ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 1 อัตรา  

  2.2.35  ตําแหนงหมายเลข 208  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  วิศวกร ระดับ 3-4  

ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 2 อัตรา  

  2.2.36  ตําแหนงหมายเลข 209  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 12 อัตรา  
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  2.2.37   ตําแหนงหมายเลข 210  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 6 อัตรา  

  2.2.38  ตําแหนงหมายเลข 211  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางโยธา ระดับ 2-4 

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 4 อัตรา 

  2.2.39  ตําแหนงหมายเลข 212  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3 

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 7 อัตรา 

  2.2.40  ตําแหนงหมายเลข 213  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดานการเงิน ฝายบัญชีและการเงิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.41  ตําแหนงหมายเลข 214  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สวนศูนยรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

จํานวน 8 อัตรา 

  2.2.42  ตําแหนงหมายเลข 215  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 89 อัตรา 

  2.2.43  ตําแหนงหมายเลข 216  เพื่อจางเปนลูกจางลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดานการขนสงสินคาในเขตปลอดอากร ฝายบริหารการขนสงสินคาทางอากาศ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

จํานวน 10 อัตรา 

  2.2.44  ตําแหนงหมายเลข 217  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4 

ฝายพัสดุทาอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.45  ตําแหนงหมายเลข 301  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4 

สวนบัญชี ฝายการพาณิชย การเงินและบัญชี ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.46  ตําแหนงหมายเลข 302  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ศูนยบริหารการขนสงสาธารณะ ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.47  ตําแหนงหมายเลข 303  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการเขตการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.48  ตําแหนงหมายเลข 304  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด 

ระดับ 3 สวนศูนยรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.49  ตําแหนงหมายเลข 305  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  วิศวกร ระดับ 3-4  

สวนระบบปรับอากาศ ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.50  ตําแหนงหมายเลข 306  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 5 อัตรา  

  2.2.51  ตําแหนงหมายเลข 307  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนไฟฟา ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 2 อัตรา  
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  2.2.52  ตําแหนงหมายเลข 308  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนเคร่ืองกลและสายพานลาํเลียง ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.53  ตําแหนงหมายเลข 309  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนอุปกรณสื่อสารและคอมพิวเตอร ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 9 อัตรา 

  2.2.54  ตําแหนงหมายเลข 310  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนระบบปรับอากาศ ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.55  ตําแหนงหมายเลข 311  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3 

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.56  ตําแหนงหมายเลข 312  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดานการเงิน สวนการเงิน ฝายการพาณิชย การเงินและบัญชี ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 5 อัตรา 

  2.2.57  ตําแหนงหมายเลข 313  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป) 

ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเคร่ืองบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 108 อัตรา          

  2.2.58  ตําแหนงหมายเลข 314  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจาง) 

ปฏิบัติงานตรวจคน ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 50 อัตรา 

  2.2.59  ตําแหนงหมายเลข 315  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจาง) 

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 56 อัตรา 

  2.2.60  ตําแหนงหมายเลข 316  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 20 อัตรา 

  2.2.61  ตําแหนงหมายเลข  317  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4 

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานดอนเมือง  จํานวน 3 อัตรา 

   2.2.62  ตําแหนงหมายเลข 401  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริหารทั่วไป  

ระดับ 3-4 สวนอํานวยการ ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.63  ตําแหนงหมายเลข 402  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4  

สวนพัสดุ ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.64  ตําแหนงหมายเลข 403  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห  

ระดับ 3-4 สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.65  ตําแหนงหมายเลข 404  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4 

สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.66  ตําแหนงหมายเลข 405  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  นิติกร ระดับ  3-4  

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.67  ตําแหนงหมายเลข 406  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

ระดับ 3-4 สวนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 1 อัตรา 
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  2.2.68   ตําแหนงหมายเลข 407  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.69   ตําแหนงหมายเลข 408  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่เทคนิครักษา

ความปลอดภัย ระดับ 3-4 สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.70   ตําแหนงหมายเลข 409  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  สถาปนิก ระดับ 3-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.71  ตําแหนงหมายเลข 410  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางโยธา ระดับ 2-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.72  ตําแหนงหมายเลข 411  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.73  ตําแหนงหมายเลข 412  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง   เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3 

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.74  ตําแหนงหมายเลข 413  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย สวนดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 7 อัตรา 

  2.2.75   ตําแหนงหมายเลข 414  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจาง) 

ปฏิบัติงานตรวจคน สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานหาดใหญ  จํานวน 18 อัตรา 

  2.2.76   ตําแหนงหมายเลข 501  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4 

สวนพัสดุ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.77   ตําแหนงหมายเลข 502  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห  

ระดับ 3-4 สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.78  ตําแหนงหมายเลข 503  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 5 อัตรา 

  2.2.79  ตําแหนงหมายเลข 504  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการทาอากาศยาน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.80  ตําแหนงหมายเลข 505  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่เทคนิค 

รักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย

จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.81  ตําแหนงหมายเลข 506  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด 

ระดับ 3 สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.82  ตําแหนงหมายเลข 507  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางโยธา ระดับ 2-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 1 อัตรา 
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  2.2.83   ตําแหนงหมายเลข 508  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.84   ตําแหนงหมายเลข 509  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3 

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.85   ตําแหนงหมายเลข 510  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป) 

ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเคร่ืองบิน สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย   

จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.86  ตําแหนงหมายเลข 511  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย สวนดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย จํานวน 16 อัตรา 

  2.2.87   ตําแหนงหมายเลข 512  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจาง) 

ปฏิบัติงานตรวจคน สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จํานวน 5 อัตรา 

  2.2.88   ตําแหนงหมายเลข 601  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  แพทยอาวุโส ระดับ 6 

สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.89  ตําแหนงหมายเลข 602  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  พยาบาล ระดับ 3-4/

พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.90  ตําแหนงหมายเลข 603  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เภสัชกร ระดับ 3-4  

สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน  1 อัตรา 

  2.2.91   ตําแหนงหมายเลข 604  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

ระดับ 3-4 ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 9 อัตรา 

  2.2.92   ตําแหนงหมายเลข 605  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

ระดับ 3-4 ฝายอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.93  ตําแหนงหมายเลข 606  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห  

ระดับ 3-4 ฝายแผนงาน การพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน  6 อัตรา 

  2.2.94  ตําแหนงหมายเลข 607  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4 

ฝายแผนงาน การพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.95   ตําแหนงหมายเลข 608  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการเขตการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานภูเก็ต จํานวน 6 อัตรา 

  2.2.96   ตําแหนงหมายเลข  609  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 7 อัตรา 

  2.2.97   ตําแหนงหมายเลข 610  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการทาอากาศยาน ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 8 อัตรา 



 

9 

 

 

  2.2.98  ตําแหนงหมายเลข 611  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการผูโดยสาร ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต  

จํานวน  3 อัตรา 

  2.2.99  ตําแหนงหมายเลข 612  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 สวนบริการผูโดยสาร ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต  

จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.100  ตําแหนงหมายเลข 613  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต จํานวน 4 อัตรา 

  2.2.101  ตําแหนงหมายเลข  614  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห

ระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3-4 ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.102  ตําแหนงหมายเลข 615  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  วิศวกร ระดับ 3-4 

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.103  ตําแหนงหมายเลข 616  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  วิศวกร ระดับ 3-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.104  ตําแหนงหมายเลข 617  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางโยธา ระดับ 2-4  

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.105  ตําแหนงหมายเลข 618  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.106  ตําแหนงหมายเลข 619  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3 

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.107  ตําแหนงหมายเลข 620  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป) 

ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต  ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต จํานวน  40 อัตรา 

  2.2.108  ตําแหนงหมายเลข 621  เพื่อจางเปนลูกจางในตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว  

(ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานภูเก็ต  จํานวน  32 อัตรา 

  2.2.109  ตําแหนงหมายเลข 701  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ทรัพยากร

บุคคล ระดับ 3-4 ฝายอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.110  ตําแหนงหมายเลข 702  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห  

ระดับ 3-4 ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.111  ตําแหนงหมายเลข 703  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.112  ตําแหนงหมายเลข 704  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 8 อัตรา 
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  2.2.113  ตําแหนงหมายเลข 705  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่ทําลาย 

วัตถุระเบิด ระดับ 3 ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 3 อัตรา 

  2.2.114  ตําแหนงหมายเลข 706  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางโยธา ระดับ 2-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.115  ตําแหนงหมายเลข 707  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4 

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 1 อัตรา 

  2.2.116  ตําแหนงหมายเลข 708  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) 

ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 11 อัตรา 

  2.2.117  ตําแหนงหมายเลข 709  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  เจาหนาที่บริการ 

ทาอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 2 อัตรา 

  2.2.118  ตําแหนงหมายเลข 710  เพื่อจางเปนพนักงานในตําแหนง  ชางเทคนิค ระดับ 2-4 

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม  จํานวน 1 อัตรา 

 

 3.  การสมัคร ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร  

 ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น 

 วันจันทรท่ี  11  กุมภาพันธ 2562    ถึงวันศุกรที่  15  มีนาคม 2562 (ในวันทําการ) 

 ชวงเชาตั้งแตเวลา  08.30 – 11.00 น.    และ  ชวงบายตั้งแตเวลา 13.30 – 16.00 น.   

 ผูสมัครตองยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดวยตนเอง ณ สถานที่ตางๆ ดังนี ้

  3.1  ตําแหนงหมายเลข 103-317  ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไดที่  

ชั้น 2 หอง Auditorium อาคารสํานักงานใหญ ทอท. 

 3.2  ตําแหนงหมายเลข 101 และ 401-414   ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไดที่  

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล   ทาอากาศยานหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 3.3  ตําแหนงหมายเลข 102 และ 501-512   ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไดที่ 

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล   ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

  3.4  ตําแหนงหมายเลข 601- 621  ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไดที่  

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝายอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต   ทาอากาศยานภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

  3.5  ตําแหนงหมายเลข 701- 710  ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไดที่  

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝายอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม   ทาอากาศยานเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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 4.  เอกสารประกอบการสมัคร 

  4.1 รูปถายหนาตรง ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป 

 4.2  ใบแจงผลการศึกษาฉบับสมบูรณตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

  4.3  บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง  

 4.4  ทะเบียนบานตัวจริง  

 4.5  ใบพนภาระการรับราชการทหารตัวจริง (สด.8 หรือ สด.43) พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ    

 4.6 ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) ตัวจริงที่มีอายุไมเกิน 2 ปนับจาก 

วันทดสอบถึงวันที่สมัคร พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

 4.7  ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรในโปรแกรมตางๆ (ถามี) 

 4.8 เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถามี) 

 4.9  เอกสารอื่นๆ ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและตามที่เจาหนาที่รับสมัครแจง  

 4.10  หากไมสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดวยตนเองตามวันและเวลา 

ที่กําหนด หรือ ภายในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. จะถือวาทานสละสิทธิ ์ 
 

 5.  กําหนดการสอบคัดเลือก  

  ผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกตองเขารับการสอบทุกขั้นตอนตามที่ ทอท. กําหนด  

โดยมีกําหนดการเบื้องตน ดังนี ้

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกทุกตําแหนง  

  วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 17.00 น. 

 ณ หองโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานใหญ ทอท.,  ทาอากาศยานหาดใหญ,  

  ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย, ทาอากาศยานภูเก็ต  และทาอากาศยานเชียงใหม   

  และ www.airportthai.co.th 

 สอบขอเขียนทุกตําแหนง   วันอาทิตยที่  28  เมษายน 2562   

   ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 สอบภาคปฏิบัติ  สําหรับตําแหนงหมายเลข 110-123 และ 127  ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562 

 ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัครของทาน หากตรวจสอบพบในภายหลัง 

วาทานมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมตรงตามคุณสมบัติทั่วไป หรือไมตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมีลักษณะตองหามตามที่ ทอท. กําหนด  
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 6.  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และกรุณาแตงกายดวยชุดสุภาพทุกครั้ง

ที่มาติดตอ หากมีขอสงสัยขอไดติดตอที่  

 ฝายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 02-132-2537, 02-132-2540, 02-535-2134 , 02-535-1458  

   และหมายเลข 02-535-4049  

 ทาอากาศยานหาดใหญ หมายเลข 074-227-171-4  

 ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย หมายเลข 053-798-070-75   

 ทาอากาศยานภูเก็ต หมายเลข 076-351-164, 076-351-888  

 ทาอากาศยานเชียงใหม หมายเลข 053-922-311 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่            กุมภาพันธ  พ.ศ.2562 

 

 

                                       (นางฉฎาณิศา ชํานาญเวช) 

                       รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ปฏิบัติงานแทน 

     กรรมการผูอํานวยการใหญ 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 101  แพทยอาวุโส ระดับ 6 

ฝายการแพทย ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.   มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

  5.  ผานประสบการณการเพิ่มพูนทักษะ 

  6.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000 – 43,200.-บาท  

  7.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  8.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  9.  มปีระสบการณในการตรวจรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่

กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มาแลวไมนอยกวา 3 ป       

  10.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  11. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  12. หากมีประสบการณทํางานในทาอากาศยาน หรือ ผานการฝกอบรมดานเวชศาสตรการบิน 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 102 พยาบาล ระดับ 3 – 4/ พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 

ฝายการแพทย ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  อายุของผูสมัคร 

    2.1  กรณีบรรจุในระดับ 3-4  ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

   2.2  กรณีบรรจุในระดับ 5-6 ตองมีอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) 

 4.  มีใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ันหนึ่ง 

 5.  ประสบการณการทํางาน ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

   5.1  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท   

ตองมีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล มาแลว 3 - 4 ป 

   5.2  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  

ตองมีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล มาแลว 5 - 9 ป 

   5.3  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท  

ตองมีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล มาแลว 10 - 14 ป 

   5.4  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท  

ตองมีประสบการณการทํางานดานการพยาบาล มาแลวไมนอยกวา 15 ป    

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา 510 

คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  7.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  8.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  10. หากมีประสบการณทํางานในทาอากาศยาน หรือ ผานการฝกอบรมดานเวชศาสตรการบิน

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

  



 

ตําแหนงหมายเลข 103  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3 – 4 

ฝายบัญชี 

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.   มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่ผานการรับรองจากสภาวิชาชีพ

บัญชี 

 4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

   6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพื่อการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูบริหารใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ เปนผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) หรือ มีความรูทางดานมาตรฐาน การบัญชี (TAS) หรือ 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 104  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3 – 4    

ฝายพัสดุ 

(จํานวน 4 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

   7.  หากมีความรู ความสามารถ ประสบการณทํางานดานการบริหารงานพัสดุ จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ตําแหนงหมายเลข 105  เจาหนาที่นิรภัยทาอากาศยาน ระดับ 3 – 4      

ฝายมาตรฐานและความปลอดภัยทาอากาศยาน 

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

 2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา โดยตองผานการศึกษา 

วิชาปกษีวิทยา หรือ วิชานิเวศวิทยา หรือ วิชาการจัดการสัตวอันตรายตอการบิน หรือ วิชาอื่นที่เกี่ยวของดานนก 

 4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับนก หรือ ระบบนิเวศวิทยาเปนอยางดีจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 106  เจาหนาที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3 – 4 

ฝายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน 

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 700 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

587 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 240 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 95 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 7.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  สามารถใชภาษาอังกฤษในการพูด อาน และเขียนอยูในระดับดีมาก และสามารถ 

ใชคอมพิวเตอรอยูในระดับดี 

  9.  หากผานการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของ ICAO, TSA หรือ เปนบุคลากรที่ผาน 

การรับรอง (Certified) จากหนวยงานที่มีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  10. หากมีประสบการณการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 107  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3 – 4    

ฝายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย    

(จํานวน 4 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย, 

วิทยาศาสตรความปลอดภัย, วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย, วิศวกรรมการปลอดภัย, วิทยาการความปลอดภัย 

หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 108  เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4    

ฝายระบบสารสนเทศ 

(จํานวน 5 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,  

สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

      อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  หากมีความรู ความสามารถ ประสบการณทํางานดานปฏิบัติการทาอากาศยาน  

ดานบัญชี การตรวจสอบบัญชี หรือระบบ SAP-ERP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 109  เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4   

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีประสบการณในการทํางานดานการบริหารจัดการฐานขอมูล (Administrator), 

Microsoft SQL หรือ ORACLE ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีความรู หรือประสบการณดานการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Window หรือ 

UNIX เปนอยางดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 110  วิศวกร ระดับ 3 – 4      

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 4 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

  4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาโยธา ต้ังแตระดับ 

ภาคีวิศวกรข้ึนไป 

 5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD หรือโปรแกรมวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  

ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบโครงสราง/งานโยธา 

และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10.  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 111  วิศวกร ระดับ 3 – 4       

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 3 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาเครื่องกล ตั้งแตระดับ 

ภาคีวิศวกรข้ึนไป 

 5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท  

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD หรือโปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบระบบระบายอากาศ/

ระบบปรับอากาศ/ลิฟท – บันไดเล่ือน/ระบบอัคคีภัย และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา 

หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง  

  10.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 112  วิศวกรอาวุโส ระดับ 5 – 6       

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี 

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟา ไมต่ํากวาระดับ 

สามัญวิศวกร 

 5.  ประสบการณการทํางาน 

   5.1  สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

   5.1.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา มาแลว 10 – 14 ป  

   5.1.2  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา มาแลวไมนอยกวา 15 ป 

  5.2  สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.2.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา มาแลว 5 – 9 ป  

   5.2.2  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา มาแลวไมนอยกวา 10 ป   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD หรือ โปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบระบบไฟฟา และ/

หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 



 

ตําแหนงหมายเลข 113  วิศวกร ระดับ 3 - 4       

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 3 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟา ตั้งแตระดับ 

ภาคีวิศวกรข้ึนไป 

 5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD หรือ โปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบระบบไฟฟา และ/

หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10. หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณา 

เปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 114 วิศวกร ระดับ 3 - 4       

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับ

ภาคีวิศวกรข้ึนไป 

 5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD หรือ โปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบระบบสุขาภิบาล/

สิ่งแวดลอม/ระบบปองกันอัคคีภัย  และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงาน 

ดานดังกลาวมาแสดง 

  10. หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณา 

เปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 115  วิศวกร ระดับ 3 – 4 หรือ   

ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 – 4 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษา 

   3.1  กรณีบรรจุในตําแหนง วิศวกร ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร หรือ สาขาอ่ืนดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

   3.2  กรณีบรรจุในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร  ตองมีคุณวุฒิ 

ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอ่ืนดานคอมพิวเตอร 

 4.  อัตราเงินเดือน 

   4.1  กรณีบรรจุในตําแหนง วิศวกร  

            อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

   4.2  กรณีบรรจุในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร  

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท  

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  7.  มีประสบการณในการทํางานดานระบบสารสนเทศ หรือ ดานการบูรณาการระบบ 

(System Integration) หรือ ประสานงานโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศมาแลวอยางนอย 1 ป 

  8.  หากมีประสบการณในการทํางานดานระบบสารสนเทศ หรือ ดานการบูรณาการระบบ 

(System Integration) ของทาอากาศยาน/หนวยงานดานธุรกิจการบิน/องคกรขนาดใหญ จะไดรับการพิจารณา 

เปนพิเศษ 



 

ตําแหนงหมายเลข 116  สถาปนิกอาวุโส ระดับ 5 – 6        

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 2 อัตรา) 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

ไมต่ํากวาระดับสามัญสถาปนิก 

 5.  ประสบการณการทํางาน 

   5.1  สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

   5.1.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานสถาปตยกรรมหลัก มาแลว 10 – 14 ป  

    5.1.2  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานสถาปตยกรรมหลัก มาแลวไมนอยกวา 15 ป 

  5.2  สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.2.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานสถาปตยกรรมหลัก มาแลว 5 – 9 ป  

   5.2.2  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานสถาปตยกรรมหลัก มาแลวไมนอยกวา 10 ป   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD, SketchUp หรือ โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบสถาปตยกรรมหลัก/

อาคารขนาดใหญพิเศษ/อาคารสูง/อาคารสาธารณะ และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ 

มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3D MAX 

และ/หรือ โปรแกรมข้ึนรูป 3 มิติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 



 

ตําแหนงหมายเลข 117  สถาปนิก ระดับ 3 – 4  

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

ตั้งแตระดับภาคีสถาปนิกข้ึนไป 

  5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD, SketchUp หรือ โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบสถาปตยกรรมหลัก 

และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3D MAX  

และ/หรือ โปรแกรมข้ึนรูป 3 มิติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 118  สถาปนิก ระดับ 3 – 4  

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) สาขาสถาปตยกรรม

ภายใน หรือ สาขามัณฑนศิลป ตั้งแตระดับภาคีสถาปนิกข้ึนไป 

  5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD, SketchUp หรือ โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบและการเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 

และ/หรือ การควบคุมงาน และ/หรือ การประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10. หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3D MAX 

และ/หรือ โปรแกรมข้ึนรูป 3 มิติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 119  สถาปนิก ระดับ 3 – 4  

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ี 

 4.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) สาขาภูมิสถาปตยกรรม 

ตั้งแตระดับภาคีสถาปนิกข้ึนไป 

  5.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท   

  6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรได       

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD, SketchUp หรือ โปรแกรมท่ีเกี่ยวของ ไดเปนอยางดี 

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบ การเขียนแบบ การควบคุมงาน  

การประมาณราคา และการจัดสวน หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

  10.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3D MAX 

และ/หรือ โปรแกรมข้ึนรูป 3 มิติ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 120  ชางโยธาอาวุโส ระดับ 5 – 6 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชากอสราง หรือสาขาอื่นดานการเขียนแบบ 

 4.  ประสบการณการทํางาน 

  4.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.-บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ เขียนแบบ มาแลว 15 – 19 ป 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.-บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ เขียนแบบ มาแลวไมนอยกวา 20 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได       

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD ไดเปนอยางดี 

  7.  มีประสบการณการทํางานดานการเขียนแบบกอสราง และ/หรือ การประมาณราคา 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  8.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบโครงสราง/โยธา/งานกอสราง /สถาปตยกรรม  

ดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 121  ชางโยธา ระดับ 2 – 4 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชากอสราง หรือสาขาอื่นดานการเขียนแบบ 

 4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท      

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.-บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ เขียนแบบ มาแลว 5 – 9 ป 

  4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.-บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ เขียนแบบ มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได       

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ AutoCAD ไดเปนอยางดี 

  7.  มีประสบการณการทํางานดานการเขียนแบบ และ/หรือ การประมาณราคา มาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป 

  8.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบโครงสราง/โยธา/งานกอสราง  

ดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 122  ชางเทคนิคอาวุโส ระดับ 5 – 6 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางยนต  

สาขาวิชาชางทอและประสาน สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ  

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 4.  ประสบการณการทํางาน 

  4.1  กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานชางยนต ชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ เทคนิควิศวกรรม

สิ่งแวดลอม มาแลว 15 – 19 ป      

  4.2 กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานชางยนต ชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ เทคนิควิศวกรรม

สิ่งแวดลอม มาแลวไมนอยกวา 20 ป  

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได       

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  มีประสบการณการทํางานดานการเขียนแบบระบบปรับอากาศ/ระบบทอสุขาภิบาล/

ระบบดับเพลิง มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  8.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit ไดเปนอยางดี  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 123  ชางเทคนิค ระดับ 2 – 4 

สายงานวิศวกรรมและการกอสราง    

(จํานวน 2 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 4.  ประสบการณการทํางาน 

  4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท      

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานไฟฟากําลัง มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานไฟฟากําลัง มาแลวไมนอยกวา 10 ป  

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได       

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

 7.  มีประสบการณการทํางานดานการเขียนแบบระบบไฟฟา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 8.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit จะไดรับการพิจารณา 

เปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 124  ชางเทคนิค ระดับ 2 – 4    

ฝายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

(จํานวน 12 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส,  

สาขาโทรคมนาคม, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาคอมพิวเตอร 

  4.  ประสบการณการทํางาน 

        4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

         4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ อุปกรณคอมพิวเตอร หรือ

อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร มาแลว 5-9 ป 

        4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ อุปกรณคอมพิวเตอร หรือ

อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  7.  หากมีประสบการณดานการซอมบํารุงอุปกรณโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส, เคร่ืองคอมพิวเตอร 

และอุปกรณตอพวง, ถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรและตรวจสอบ, เดินสายสัญญาณ

ภายใน, ติดต้ัง ถอดถอนโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูป, ตรวจสอบและแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอร, 

อุปกรณตอพวง หรือปองกันไวรัสคอมพวิเตอร จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 125  เจาหนาที่บริหารทั่วไป ระดับ 3 – 4    

สํานักงานบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน 2 อัตรา) 

 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

 4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางานดานงานธุรการ งานบริหารทั่วไป 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 126  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3 – 4    

ฝายวิศวกรรมกอสราง    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย, 

วิทยาศาสตรความปลอดภัย, วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย, วิศวกรรมการปลอดภัย, วิทยาการความปลอดภัย 

หรือเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 127  เจาหนาที่ส่ิงแวดลอม ระดับ 3 – 4    

ฝายส่ิงแวดลอม    

(จํานวน 1 อัตรา) 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือ สาขาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม โดยตองผานการศึกษาวิชาการจัดการของเสีย 

และ วิชาการจัดการนํ้าเสีย และ วิชาการควบคุมมลพิษ รวมแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 600 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

513 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 183 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 65 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ       

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office 

: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ไดเปนอยางดี  

  7. หากมีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม Geographic Information System (GIS) 

และโปรแกรม Aviation Environmental Design Tool (AEDT) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  8.  สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได 

  



 

      ตําแหนงหมายเลข 201  เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ 3-4 

      ฝายแผนงานและงบประมาณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน 2 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร หรือ สาขาบริหารธุรกิจ  

หรือ สาขาโลจิสติกส หรือ สาขาธุรกิจการบิน หรือ สาขาสถิติ 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

      อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8.  หากมีประสบการณดานการจัดทําแผน หรือ การวิเคราะหดานสถิติ หรือการวิเคราะห

โครงการ หรือการศึกษาความเปนไปไดของโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 202  เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4  

ฝายบัญชีและการเงิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 (จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  

   4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

 7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 8.  หากมีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพื่อการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินใหผูบริหารใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือมี

ประสบการณทํางานดานบัญชีมาแลวไมนอยกวา 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 203  เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(จํานวน  10  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8.  หากมีประสบการณดานการจัดการจราจรทางอากาศ หรือการขนสงสินคาทางอากาศ  

หรือการจัดการการบิน หรือการอํานวยการบิน หรือการใหบริการอากาศยาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 204  เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(จํานวน  13  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ  

หรือสาขาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ หรือสาขาการจัดการทาอากาศยาน หรือสาขาการจัดการการบิน  

หรือสาขาเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาอ่ืนทางดานการบิน  

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

      อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 205  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3-4  

ฝายมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(จํานวน  2  อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

สาขาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตรความปลอดภัย สาขาอาชีวอนามัย สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย  

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาความปลอดภัยและอาชวีอนามัย สาขาวิทยาการความปลอดภัย  

สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือ สาขาอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

    4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

         อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft 

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 206  เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3  

ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(จํานวน  3  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เพศชาย และตองผานการรับราชการทหารประจําการมาแลว 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร 

จากโรงเรียนจาอากาศ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน 

นายสิบทหารบก 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท 

  5.  มีประสบการณดานทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  6.  ผานการอบรมหลักสูตรทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานราชการ 

  7.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  9.  หากผานการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือ มีความรู

ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 207  วิศวกร ระดับ 3-4   

สวนระบบจําหนายไฟฟา ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(จํานวน  1  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟากําลัง ไมต่ํากวาระดับ

ภาคีวิศวกร 

   6.  มีผลสอบ TOEIC ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

   7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,  

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD หรือโปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ

โครงสราง ไดเปนอยางดี  

  9.  มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบระบบไฟฟากําลัง การเขียนแบบ การควบคุม

งาน และการประมาณราคา หรือ มีผลงานดานไฟฟากําลังดังกลาวมาแสดง  

      10.  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 208  วิศวกร ระดับ 3-4   

ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(จํานวน  2  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

      4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร 

    6.  มีผลสอบ TOEIC ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

   7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD หรือโปรแกรมวิเคราะหและออกแบบ

โครงสราง ไดเปนอยางดี  

  9.  หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit ไดเปนอยางดี หรือมีประสบการณ 

ในการทํางานดานการเขียนแบบ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

      10.  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 209  ชางเทคนิค ระดับ 2-4   

ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(จํานวน  12  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟา  

หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท   

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 210  ชางเทคนิค ระดับ 2-4   

ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน  6  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล 

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคเครื่องกล มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเทคนิคเคร่ืองกล มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 211  ชางโยธา ระดับ 2-4  

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน   4   อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค

สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชากอสราง หรือสาขาอื่นดานการออกแบบ

โครงสรางหรือสถาปตยกรรม 

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานเกี่ยวกับงานดานเทคนิคสถาปตยกรรม หรือดานโยธา หรือดานสํารวจ หรือดานกอสราง หรือดาน

บํารุงรักษาอาคาร ซอมแซมอาคาร มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานเกี่ยวกับงานดานเทคนิคสถาปตยกรรม หรือดานโยธา หรือดานสํารวจ หรือดานกอสราง หรือดาน

บํารุงรักษาอาคาร ซอมแซมอาคาร มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีความสามารถตามรายละเอียดดังนี้ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

   7.1  มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป ดานการบํารุงรักษาอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ 

ไมนอยกวา 250,000 ตร.ม. หรือดานการบํารุงรักษาอาคารสาธารณะที่มีการใชงาน 24 ชม. 

   7.2  หรือ มีความสามารถในการเขียนแบบโครงสราง/โยธา/งานกอสราง ดวยโปรแกรม 

Revit และการประมาณราคา 

   7.3  หรือ มีประสบการณเกี่ยวกับงานกอสรางหรือบํารุงรักษาทางหรือสะพาน 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 212  เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3  

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน  7  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนเพศชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการ

ทหารมาแลว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 1  อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม หรืองานปูน หรืองานเหล็ก หรืองานระบบสุขาภิบาล หรืองานซอมแซมและตกแตงอาคาร 

หรือมีประสบการณงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานดังกลาวขางตน หรือมีประสบการณขับเครื่องจักร 

เคร่ืองทุนแรง(ตองมีใบขับข่ีประเภท 2) มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม หรืองานปูน หรืองานเหล็ก หรืองานระบบสุขาภิบาล หรืองานซอมแซมและตกแตงอาคาร 

หรือมีประสบการณงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานดังกลาวขางตน หรือมีประสบการณขับเครื่องจักร 

เคร่ืองทุนแรง(ตองมีใบขับข่ีประเภท 2) มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 213 ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดานการเงิน  

ฝายบัญชีและการเงิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 (จํานวน  6  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  และมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน,  

สาขาการบัญช,ี สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาพาณิชกรรม 

    4.  อัตราคาจางเดือนละ 13,800.- บาท สําหรับคุณวุฒิ ปวส. 

         อัตราคาจางเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

  5.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

 6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 7.  หากมีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม SAP จะไดรับการพิจารณา 

เปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 214  ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

สวนศูนยรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน 8 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองผานการรับราชการทหารประจําการ หรือกองประจําการ 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 มาแลว 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

  3.  อัตราคาจางเดือนละ 9,900.- บาท 

  4.  อายุของผูสมัคร 

 4.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน  

ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 4.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานตอเนื่อง

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5.  คาความสัมพันธของสวนสูงและนํ้าหนัก 

 5.1  เพศชาย มีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง  

20.00-27.00 

 5.2  เพศหญิง  มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง  

20.00-27.00 

  6.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และตองไมเปน

บุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  หากมีประสบการณดานการรักษาความปลอดภัย หรือมีความรูความสามารถในการฟง  

พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 215  ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(จํานวน 89 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

  3.  อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  4.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

  5.  มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00-27.00 

  6.  มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย และตอง 

ไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  9. หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมีประสบการณดานดับเพลิงและกูภัย 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 216  ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดานการขนสงสินคาในเขตปลอดอากร 

ฝายบริหารการขนสงสินคาทางอากาศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(จํานวน  10  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

    4.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

  5.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการขนสงสินคาในเขตปลอด

อากร และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและการฟง 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  7.  หากมีความรูหรือประสบการณดานคอมพิวเตอรเบื้องตนและมีความรูดานการเงินการบัญชี  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 217  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3 - 4                

ฝายพัสดุทาอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (จํานวน 1 อัตรา)  

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

      อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft 

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  หากมีความรู ความสามารถ ประสบการณทํางานดานพัสดุ จะไดรับการพิจารณา         

เปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 301 เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3- 4  

สวนบัญชี ฝายการพาณิชย การเงิน และบัญชี ทาอากาศยานดอนเมือง  

 (จํานวน  2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  

   4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี  

            อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒปิริญญาโท  

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

 7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

 8.  หากมีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพื่อการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินใหผูบริหารใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ  

หรือมีประสบการณทํางานดานบัญชีมาแลวไมนอยกวา 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 302 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3-4   

ศูนยบริหารการขนสงสาธารณะ ทาอากาศยานดอนเมือง 

 (จํานวน 6 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได   



 

                     ตําแหนงหมายเลข 303 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

                    สวนบริการเขตการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 6 อัตรา) 

 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร  

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ  

หรือสาขาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ หรือสาขาการจัดการทาอากาศยาน หรือสาขาการจัดการการบิน 

หรือสาขาเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาอ่ืนทางดานการบิน 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7.  มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  



 

ตําแหนงหมายเลข 304 เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 

สวนศูนยรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เพศชาย และตองผานการรับราชการทหารประจําการมาแลว 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร 

จากโรงเรียนจาอากาศ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน 

นายสิบทหารบก 

    4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  

  5.  มปีระสบการณดานทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  6.  ผานการอบรมหลักสูตรทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานราชการ 

  7.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  9.  หากผานการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู

ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือมีใบอนุญาตขับรถยนต จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 305 วิศวกร ระดับ 3-4  

สวนระบบปรับอากาศ ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน  1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

   4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

       อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

   5.  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

ไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร 

   6.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,  

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD ไดเปนอยางดี  

  8.  หากมีประสบการณการทํางานดานการออกแบบงาน/เขียนแบบหรือควบคุมการกอสราง/

บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง อาคารสาธารณะ โดยนําผลงานดานดังกลาวมาแสดง        

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 306 ชางเทคนิค ระดับ 2-4   

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน  5 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางยนต  

เทคนิคยานยนต หรือเครื่องกล  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณไฟฟารถยนต อุปกรณความปลอดภัยหรืออุปกรณระบบควบคุมมาแลว 5-9 ป  

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณไฟฟารถยนต อุปกรณความปลอดภัยหรืออุปกรณระบบควบคุมมาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.   มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 307 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

 สวนไฟฟา ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน  2  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางไฟฟากําลัง  

หรือ ชางอิเล็กทรอนิกส หรือชางไฟฟาอุตสาหกรรม  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานในการเขียนแบบงานระบบไฟฟา หรือไฟฟาภายในอาคาร มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4  อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานในการเขียนแบบงานระบบไฟฟา หรือไฟฟาภายในอาคาร มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  7.  หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ ดานชางไฟฟาภายในอาคาร จากกรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 308 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

 สวนเคร่ืองกลและสายพานลําเลียง ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน  2  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือ

เคร่ืองกล หรือ สาขาชางกล หรือสาขาไฟฟาแมคคาทรอนิกส  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

    4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

    4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานชางยนต หรือชางกล หรือเครื่องกล มาแลว 5-9 ป 

    4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมปีระสบการณ 

การทํางานดานชางยนต หรือชางกล หรือเครื่องกล มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  7.  หากมีความรูความสามารถ ระบบสายพานลําเลียง ระบบสะพานเทียบเคร่ืองบิน  

หรือระบบลิฟตบันไดเลื่อน  จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 309 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนอุปกรณส่ือสารและคอมพิวเตอร ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 9 อัตรา)  

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส  

หรือสาขาโทรคมนาคม หรือสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคนิคไฟฟา

สื่อสาร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณสื่อสารและสารสนเทศ หรืออุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณความปลอดภัย หรือ

อุปกรณระบบควบคุม หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณระบบเครือขาย  

มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมปีระสบการณ 

การทํางานดานอุปกรณสื่อสารและสารสนเทศ หรืออุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณความปลอดภัย หรือ

อุปกรณระบบควบคุม หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณระบบเครือขาย  

มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.   มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 310 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

 สวนระบบปรับอากาศ ฝายไฟฟาและเครื่องกล ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน  2  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

   2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือ 

สาขาชางกล หรือสาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟาแมคคาทรอนิกส  

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

    4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานในการเขียนแบบและการประมาณราคาระบบปรับอากาศ อุปกรณระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  ตองมปีระสบการณ 

การทํางานในการเขียนแบบและการประมาณราคาระบบปรับอากาศ อุปกรณระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 311 เจาหนาที่ชาง ระดับ 1- 3  

ฝายสนามบินและอาคาร ทาอากาศยานดอนเมือง 

 (จํานวน 6 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

  4.  ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 1  อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.-บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 2  อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร งานเชื่อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของกับงานอาคาร งานสุขาภิบาล  

หรืองานโยธามาแลว 5-9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร งานเช่ือม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของกับงานอาคาร งานสุขาภิบาล  

หรืองานโยธามาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5.  หากมีความรูความสามารถในการควบคุมและใชงานอุปกรณเครื่องจักร เคร่ืองทุนแรง  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 312 ลูกจางช่ัวคราว(ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดานการเงิน 

สวนการเงิน ฝายการพาณิชย การเงินและบัญชี ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 5 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการเงิน, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร 

     4. อัตราคาจางเดือนละ  11,770.- บาท สําหรับคุณวุฒิ ปวช. 

                                      อัตราคาจางเดือนละ  13,800 .- บาท สําหรับคุณวุฒิ ปวส. 

  5.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft 

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  6.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  7.  หากมีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม SAP,ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพือ่การจัดทํางบการเงิน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 313 ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป)  

ปฏิบัติงานขับเคล่ือนสะพานเทียบเครื่องบิน  ฝายปฏิบัติการเขตการบิน  ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 108 อัตรา) 

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนเพศชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  อายุของผูสมัคร 

         2.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานขับเคลื่อนสะพานเทียบเคร่ืองบิน ตองมีอายุ 

ไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

         2.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินของ 

ทาอากาศยานมาแลวไมนอยกวา 3 ป  ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 45 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

  4.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

 5.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

 6.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 

และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสีและเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  หากมีประสบการณการทํางานดานการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ/หรือ มีความรู 

ความสามารถดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องกล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 314 ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานตรวจคน   

ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานดอนเมือง  

 (จํานวน  50 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา  

    3.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

  4.  อายุของผูสมัคร 

         4.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานตรวจคน ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  

และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

         4.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานตรวจคนในหนาที่หลัก (การวิเคราะหภาพ 

จากเครื่องเอ็กซเรย และ/หรือ การตรวจคนรางกายผูโดยสาร) ของทาอากาศยานตอเนื่องติดตอกันมาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป  ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5.  คาความสัมพันธของสวนสูงและนํ้าหนัก 

        5.1  เพศชาย มีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00 – 27.00  

   5.2  เพศหญิง  มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 ซม. และและมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00 – 27.00  

  6.  มีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

  7.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจคน และตองไมเปนบุคคล 

ทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  9.  หากมีประสบการณดานการตรวจคนหรือมีความรูความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆไดเปนอยางดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

10. ระยะเวลาการจางเปนไปตามที่ ทอท.กําหนด แตสัญญาจางจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 



 

ตําแหนงหมายเลข 315 ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย   

ฝายรักษาความปลอดภัย  ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 56 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชาย ตองผานการรับราชการทหารประจําการ หรือกองประจําการ 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 มาแลว 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

   3.  อัตราคาจางเดือนละ 9,900.- บาท 

  4.  อายุของผูสมัคร 

   4.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน  

ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

   4.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานตอเนื่อง

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5.  คาความสัมพันธของสวนสูงและนํ้าหนัก 

   5.1  เพศชาย มีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00 – 27.00 

   5.2  เพศหญิง  มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00 – 27.00 

  6.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและตองไมเปน

บุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  หากมีประสบการณดานการรักษาความปลอดภัย หรือมีความรูความสามารถในการฟง  

พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธดี หรือมีใบอนุญาตขับรถยนต จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

 9. ระยะเวลาการจางเปนไปตามที่ ทอท.กําหนด แตสัญญาจางจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 316 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานดอนเมือง 

(จํานวน 20 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

    3.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

  4.  อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5.  มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00-27.00 

  6.  มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย และตอง 

ไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  มีใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล โดยหากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมี

ประสบการณดานดับเพลิงและกูภัยจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 317  เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4 

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานดอนเมือง 

 (จํานวน  3  อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1.  ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณและอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

   3.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีไมจํากัดสาขา  

      4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.-บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

                                      อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.-บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท 

  5.  มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6.  มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft  

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

   7.  หากมีความรู ความสามารถ ประสบการณทํางานดานการพัสดุ จะไดรับ  

การพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 401 เจาหนาที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4   

สวนอํานวยการ ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 402 เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4  

สวนพัสดุ ทาอากาศยานหาดใหญ   

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

7. หากเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: C.P.A)  

หรือเปนผูตรวจสอบภายใน หรือเคยทํางานดานงานวางแผน, งานวิเคราะหงบประมาณ, งานวิเคราะหโครงการ  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบานมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 403 เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ 3-4 

สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาบริหารธุรกิจ, 

สาขาโลจิสติกส, สาขาการเงิน หรือสาขาบัญชี 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบานมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

10.  หากมีประสบการณดานการวิเคราะหโครงการ หรือการศึกษาความเปนไปได 

ของโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 404 เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4  

สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานหาดใหญ  

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถ ในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

9. หากมีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพื่อการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินใหผูบริหารใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ  

หรือมีประสบการณทํางานดานบัญชีมาแลวไมนอยกวา 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

  



 

ตําแหนงหมายเลข 405 นิติกร ระดับ 3-4  

สวนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 2 อัตรา) 

  

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3.  วุฒิการศึกษา 

-  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หรือ 

-  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5.   มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมตํ่ากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

8. หากไดรับประกาศนียบัตรความรูชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แหงเนติบัณฑิตยสภา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

  



 

ตําแหนงหมายเลข 406 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ระดับ 3-4 

สวนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. หากมีประสบการณการทํางานดานคุณภาพการบริการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 407 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 408 เจาหนาที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4   

สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 409 สถาปนิก ระดับ 3-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.)สาขาสถาปตยกรรมหลัก 

ไมต่ํากวาระดับภาคีสถาปนิก 

6. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบIELTS ไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรได 

8. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Illustrator, 

3D MAX, โปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ หรือโปรแกรมที่เก่ียวของ ไดเปนอยางดี  

9. มีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบ การเขียนแบบ การควบคุมงาน  

และการประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดง 

10.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

11. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทสามัญสถาปนิก  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 410 ชางโยธา ระดับ 2-4 

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค

สถาปตยกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชากอสราง หรือ สาขาอื่นดานการออกแบบโครงสราง 

4. ประสบการณการทํางาน 

4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลว 5 – 9 ป 

4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 411 ชางเทคนิค ระดับ 2-4   

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาทางดานชางอิเล็กทรอนิกส ชางยนต, ชางไฟฟากําลัง, ชางไฟฟา, เทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเครื่องกล 

4. ประสบการณการทํางาน 

4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท  

4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางยนต หรือชางไฟฟา มาแลว 5 – 9 ป 

4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางยนต หรือชางไฟฟา มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 412 เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

4. ประสบการณการทํางาน 

4.1  กรณีบรรจุในระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.- บาท 

4.2  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล 

มาแลว 5 - 9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณใน

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล 

มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

6. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 413 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

สวนดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 7 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

5. มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00-27.00 

6. มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูด

และฟง 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

9. หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมีประสบการณดานดับเพลิงและกูภัย 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 414 ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานตรวจคน 

สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานหาดใหญ 

(จํานวน 18 อัตรา) 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา  

  3. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

  4. อายุของผูสมัคร 

   4.1 กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานตรวจคน ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 

และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

   4.2 กรณีมีประสบการณการทํางานดานตรวจคนในหนาที่หลัก (การวิเคราะหภาพ 

จากเครื่องเอ็กซเรย และ/หรือ การตรวจคนรางกายผูโดยสาร) ของทาอากาศยานตอเนื่องติดตอกันมาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป  ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5. คาความสัมพันธของสวนสูงและนํ้าหนัก 

   5.1 เพศชาย มีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00 - 27.00  

   5.2  เพศหญิง  มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 

20.00 - 27.00  

  6. มีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

  7. มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจคน และตองไมเปน 

บุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

   9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

   10. หากมีประสบการณดานการตรวจคนหรือมีความรูความสามารถในการฟง พูด อาน  

เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆไดเปนอยางดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  11. ระยะเวลาการจางเปนไปตามท่ี ทอท.กําหนด แตสัญญาจางจะสิ้นสุด 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 501 เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 3-4  

สวนพัสดุ ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4.  อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมตํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน  โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft Office: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ไดเปนอยางดี 

  7. หากมีประสบการณดานกระบวนการจัดซื้อจัดจางจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 502 เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ 3-4 

สวนพาณิชยและการเงิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาบริหารธุรกิจ, 

สาขาการเงิน หรือสาขาบัญชี 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีประสบการณดานการวิเคราะหโครงการ หรือการศึกษาความเปนไปได 

ของโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 503 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 5 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ,  

สาขาการจัดการทาอากาศยาน หรือสาขาการจัดการการบิน 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 504 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3-4   

สวนบริการทาอากาศยาน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรูความสามารถในการพูด อาน เขียนภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยมีผลสอบ 

วัดระดับความรูภาษาจีน HSK ไมต่ํากวาระดับที่ 4 โดยมีคะแนนรวมต้ังแต 180 คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 

300 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 505 เจาหนาที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4   

สวนมาตรฐานทาอากาศยานและอาชีวอนามัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทาอากาศยาน  

กรณีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ตองมปีระสบการณการทํางานที่เก่ียวของการจัดการทาอากาศยาน 

อยางนอย 1 ป 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 506 เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3  

สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เพศชาย และตองผานการรับราชการทหารประจําการมาแลว 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร

จากโรงเรียนจาอากาศ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนาย

สิบทหารบก 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  

5. มีประสบการณดานทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

6. ผานการอบรมหลักสูตรทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานราชการ 

7. มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

9. หากผานการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือ มีความรู

ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 507 ชางโยธา ระดับ 2- 4 

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาโยธา, เทคนิค

สถาปตยกรรม, ชางสํารวจ หรือชางกอสราง 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท  

   4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานโยธา มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานโยธา มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 508 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท  

   4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางไฟฟากําลัง หรือชางอิเล็กทรอนิกส มาแลว 5-9 ป 

   4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางไฟฟากําลัง หรือชางอิเล็กทรอนิกส มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 509 เจาหนาที่ชาง ระดับ 1- 3  

สวนบํารุงรักษา ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล  

หรืองานชางยนต มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล 

หรืองานชางยนต มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร  



 

ตําแหนงหมายเลข 510 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป) ปฏิบัติงานขับเคล่ือนสะพานเทียบเครื่องบิน 

สวนปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 6 อัตรา) 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว  

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. อายุของผูสมัคร 

                                       2.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน  

ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

                                       2.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานขับเคลื่อนสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

ของทาอากาศยานมาแลวไมนอยกวา 3 ป ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 45 ปบริบูรณ 

ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

5. มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

  6.  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 

และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน 

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9.  หากมีประสบการณการทํางานดานการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ/หรือ  

มีความรูความสามารถดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องกล จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 511 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

สวนดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 16 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา 

  4.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท 

5.  มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00- 27.00 

  6.  มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย 

และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ มีสายตาปกติ และไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการ

พูดและฟง 

  7.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9.  หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมีประสบการณดานดับเพลิงและกูภัย 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตําแหนงหมายเลข 512 ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงานตรวจคน 

สวนรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

(จํานวน 5 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชาย ตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2.  มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา  

3.  อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท  

4. อายุของผูสมัคร 

   4.1  กรณีไมมีประสบการณการทํางานดานตรวจคน ตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  

และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

   4.2  กรณีมีประสบการณการทํางานดานตรวจคนในหนาที่หลัก (การวิเคราะหภาพ 

จากเครื่องเอ็กซเรย และ/หรือ การตรวจคนรางกายผูโดยสาร) ของทาอากาศยานตอเนื่องติดตอกันมาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป  ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  5.  คาความสัมพันธของสวนสูงและนํ้าหนัก 

   5.1 เพศชาย มีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00-27.00  

   5.2  เพศหญิง มีสวนสูงไมตํ่ากวา 155 ซม. และและมีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  

อยูระหวาง 20.00-27.00  

  6.  มีความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

7.  มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจคน และตองไมเปน 

บุคคลทุพพลภาพ, ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

8.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

9.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูใน 

ทะเบียนบานมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  10. หากมีประสบการณดานการตรวจคนหรือมีความรูความสามารถในการฟง พูด อาน  

เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆไดเปนอยางดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  11.  ระยะเวลาการจางเปนไปตามท่ี ทอท.กําหนด แตสัญญาจางจะสิ้นสุด 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 601 แพทยอาวุโส ระดับ 6 

สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 

4. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

5. ผานประสบการณการเพิ่มพูนทักษะ 

6. อัตราเงินเดือน ตั้งแตเดือนละ 36,000 - 43,200.- บาท 

7. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

8. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft 

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

9. มีประสบการณในการตรวจรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ 

กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

10.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

11.  สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

12.  หากมีประสบการณการทํางานในทาอากาศยาน หรือผานการฝกอบรมดานเวชศาสตร

การบิน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 602 พยาบาล ระดับ 3 - 4 /พยาบาลอาวุโส 5-6 

สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. อายุของผูสมัคร 

2.1 กรณีบรรจุในระดับ 3-4 ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

2.2 กรณีบรรจุในระดับ 5-6 ตองมีอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง 

5. ประสบการณการทํางาน ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

   5.1 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานการพยาบาล มาแลว 3 - 4 ป 

5.2 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานการพยาบาล มาแลว 5 – 9 ป  

5.3 กรณีบรรจุในระดับ 5 อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,900.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานการพยาบาล มาแลว 10 – 14 ป 

   5.4 กรณีบรรจุในระดับ 6 อัตราเงินเดือนเดือนละ 36,000.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานการพยาบาล มาแลวไมนอยกวา 15 ป 

  6. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

7. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Microsoft  

Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

9. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

   10.  หากมีประสบการณทํางานในทาอากาศยาน หรือผานการฝกอบรมดานเวชศาสตร 

การบิน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 603 เภสัชกร ระดับ 3-4  

สวนการแพทย ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 

  4. ประสบการณการทํางาน 

                                   4.1  กรณบีรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเภสัชกร มาแลว 3 – 4 ป 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานเภสัชกร มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  5.  ตองมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือสอบผานเกณฑของสภาเภสัชกรรม 

  6. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  8. หากผานการอบรมทางการแพทยฉุกเฉิน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 604 เจาหนาที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4   

ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 9 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 605 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ระดับ 3-4 

ฝายอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยโดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีประสบการณการทํางานดานการถายภาพและตกแตงภาพจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 606 เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ 3-4 

ฝายแผนงาน การพาณิชย และการเงิน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 6 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาบริหารธุรกิจ, 

สาขาโลจิสติกส, สาขาการเงิน, สาขาบัญชี หรือสาขานิติศาสตร 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบานมาแลว

ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีประสบการณดานการวิเคราะหโครงการ หรือการศึกษาความเปนไปได 

ของโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 607 เจาหนาที่บัญชี ระดับ 3-4  

ฝายแผนงาน การพาณิชย และการเงิน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม SAP, ERP (Enterprise Resource 

Planning)  เพื่อการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินใหผูบริหารใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ  

หรือมีประสบการณทํางานดานบัญชีมาแลวไมนอยกวา 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

  



 

ตําแหนงหมายเลข 608 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนบริการเขตการบิน ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 6 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีสาขาการจัดการจราจรทางอากาศ,  

สาขาการจัดการขนสงสินคาทางอากาศ, สาขาการจัดการทาอากาศยาน หรือสาขาการจัดการการบิน 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 609 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

ฝายปฏิบัติการเขตการบิน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 7 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 610 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3-4   

สวนบริการทาอากาศยาน ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 8 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 611 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนบริการผูโดยสาร ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาภาษารัสเซีย 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. ผลสอบ TOEIC ไมตํ่ากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน 

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 612 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

สวนบริการผูโดยสาร ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีความรูความสามารถในการพูด อาน เขียนภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยมีผลสอบ 

วัดระดับความรูภาษาจีน HSK ไมต่ํากวาระดับที่ 4 โดยมีคะแนนรวมต้ังแต 180 คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 

300 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 613 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3-4 

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 4 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 614 เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร, 

สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน 

ดานคอมพิวเตอร โดยตองมีจํานวนหนวยกิตในวิชาดาน Programming หรือ Network รวมแลวไมนอยกวา  

20 หนวยกิต 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบIELTS ไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

7. มีประสบการณในการทํางานดานระบบสารสนเทศ หรือ ดานการบูรณาการระบบ 

(System Integration) หรือ ประสานงานโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศมาแลวอยางนอย 1 ป 

8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

9. หากมีประสบการณในการทํางานดานระบบสารสนเทศ หรือ ดานการบูรณาการระบบ 

(System Integration) ของทาอากาศยาน/หนวยงานดานธุรกิจการบิน/องคกรขนาดใหญ จะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 615 วิศวกร ระดับ 3-4  

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมโยธา  

ไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร 

6. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

8. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD หรือโปรแกรมวิเคราะห 

และออกแบบโครงสราง ไดเปนอยางดี  

9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

10.  หากมีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบโครงสราง/งานโยธา การเขียนแบบ 

การควบคุมงาน และการประมาณราคา หรือ มีผลงานดานดังกลาวมาแสดงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

  11. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 616 วิศวกร ระดับ 3-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟา  

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟา ไมตํ่ากวาระดับภาคีวิศวกร 

6. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

8. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet หรือ AutoCAD  

9. หากมีประสบการณในการทํางานดานการออกแบบงานเคร่ืองกล หรือระบบ 

ปรับอากาศและระบบดับเพลิงของอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง อาคารสาธารณะดานการออกแบบ 

ระบบไฟฟาและการประมาณราคา หรือมีผลงานดานดังกลาวมาแสดง จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

10.  มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

11.  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 



 

ตําแหนงหมายเลข 617 ชางโยธา ระดับ 2-4 

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค

สถาปตยกรรม, สาขาวิชาโยธา, สาขาวิชาชางสํารวจ, สาขาวิชากอสราง หรือ สาขาอ่ืนดานการออกแบบโครงสราง 

4. ประสบการณการทํางาน 

4.1  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

  4.2  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลว 5 – 9 ป 

                                        4.3  กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานเทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

8. หากมีความสามารถในการเขียนแบบโครงสราง/โยธา/งานกอสราง และการประมาณ

ราคา มาแลวไมนอยกวา 3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 618 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางยนต,

สาขาวิชาชางทอและประสาน, สาขาวิชาชางกลโรงงาน, สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิค

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางยนต ชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ เทคนิควิศวกรรม

สิ่งแวดลอม มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางยนต ชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือ เทคนิควิศวกรรม

สิ่งแวดลอม มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  8. หากมีความสามารถในการเขียนแบบเปนอยางดี หรือมีประสบการณในการทํางาน 

ดานการเขียนแบบระบบปรับอากาศ/ระบบทอสุขาภิบาล/ระบบดับเพลิง มาแลวไมนอยกวา 3 ป จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 619 เจาหนาที่ชาง ระดับ 1-3  

สวนสนามบินและอาคาร ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1  กรณีบรรจุในระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.- บาท 

   4.2  กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท ตองมีประสบการณ 

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล 

มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3  กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณใน

การทํางานดานงานไม งานปูน งานตกแตงอาคาร หรืองานอื่นที่เก่ียวของกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาล 

มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 620 ลูกจางชั่วคราว (ระยะเวลาการจาง 3 ป) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต 

ฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 40 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ และหากเปนเพศชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการ

ทหารมาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท  

  5. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  6. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร  



 

ตําแหนงหมายเลข 621 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

ฝายดับเพลิงและกูภัย ทาอากาศยานภูเก็ต 

(จํานวน 32 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท  

  5. มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00-27.00 

  6. มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย 

และตองไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูด

และฟง 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมีประสบการณดานดับเพลิงและกูภัย 

หรือมีประสบการณดานปฏิบัติการทางน้ําและสามารถวายนํ้าได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 701 เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4   

ฝายอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

 6. มีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

 7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

 8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 702 เจาหนาที่วิเคราะห ระดับ 3- 4 

ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแลว 

หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาบริหารธุรกิจ, 

สาขาโลจิสติกส, สาขาการเงิน หรือสาขาบัญชี 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

        อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน  

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีประสบการณดานการวิเคราะหโครงการ หรือการศึกษาความเปนไปได 

ของโครงการจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 703 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3 – 4   

ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 704 เจาหนาที่ปฏิบัติการทาอากาศยาน ระดับ 3 – 4 

ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 8 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ,  

สาขาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ, สาขาการจัดการทาอากาศยาน หรือสาขาการจัดการการบิน 

  4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒปิริญญาตรี 

   อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

  5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 705 เจาหนาที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3  

ฝายรักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 3 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เพศชาย และตองผานการรับราชการทหารประจําการมาแลว 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร

จากโรงเรียนจาอากาศ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือ ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนาย

สิบทหารบก 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท   

5. มีประสบการณดานทําลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

6. ผานการอบรมหลักสูตรทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานราชการ 

7. มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

9. หากผานการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือ มีความรู

ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 706 ชางโยธา ระดับ 2-4 

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา, 

สาขาวิชาสํารวจ, สาขาวิชากอสราง หรือ สาขาอื่นดานการออกแบบโครงสราง 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานโยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานโยธา สํารวจ กอสราง หรือ ออกแบบโครงสราง มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  8. หากมีความสามารถในการเขียนแบบโครงสราง/โยธา/งานกอสราง ดวยโปรแกรม 

Revit และการประมาณราคา มาแลวไมนอยกวา 3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 707 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางทอและ

ประสาน, สาขาวิชาชางกลโรงงาน หรือสาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

  4. ประสบการณการทํางาน 

   4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

   4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน หรือชางเขียนแบบเครื่องกล มาแลว 5 – 9 ป 

   4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานชางทอและประสาน ชางกลโรงงาน หรือชางเขียนแบบเครื่องกล มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

  5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

  7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  8. หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit เปนอยางดี หรือมี

ประสบการณในการทํางานดานการเขียนแบบระบบปรับอากาศ/ระบบทอสุขาภิบาล/ระบบดับเพลิง มาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนงหมายเลข 708 ลูกจางช่ัวคราว (ระยะเวลาการจาง 5 ป) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  

ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 11 อัตรา) 

   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  1. เปนเพศชาย และตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแลว 

หรือ สําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปที่ 3 

  2. อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 28 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

  3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมจํากัดสาขา 

  4. อัตราคาจางเดือนละ 11,770.- บาท   

  5. มีสวนสูงไมตํ่ากวา 167 ซม. และมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 20.00 – 27.00 

  6. มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัย  และตอง 

ไมเปนบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไมเปนโรคตาบอดสี และเปนผูไมมีความบกพรองในการพูดและฟง 

  7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

  8. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยู 

ในทะเบียนบานมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

  9. หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ หรือมีประสบการณดานดับเพลิงและกูภัย 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 709 เจาหนาที่บริการทาอากาศยาน ระดับ 3 – 4   

ฝายปฏิบัติการทาอากาศยาน ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 2 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขา 

4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี 

     อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท  สําหรับวุฒิปริญญาโท 

5. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไมต่ํากวา  

510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไมต่ํากวา 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไมต่ํากวา 64 คะแนน 

หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

6. มีความรูความสามารถในการพูด อาน เขียนภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยมีผลสอบ 

วัดระดับความรูภาษาจีน HSK ไมต่ํากวาระดับที่ 4 โดยมีคะแนนรวมต้ังแต 180 คะแนนข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 

300 คะแนน โดยผลสอบสามารถใชได 2 ป นับจากวันสอบ 

7. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได  

9. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

 

  



 

ตําแหนงหมายเลข 710 ชางเทคนิค ระดับ 2-4  

ฝายบํารุงรักษา ทาอากาศยานเชียงใหม 

(จํานวน 1 อัตรา) 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไมจํากัดเพศ หากเปนชายตองพนภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

มาแลว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ช้ันปที่ 3 

2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

4. ประสบการณการทํางาน 

4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท 

4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานไฟฟากําลัง มาแลว 5 – 9 ป 

4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ตองมีประสบการณ

การทํางานดานไฟฟากําลัง มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได 

6. มีความรู ความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internet ไดเปนอยางดี 

7. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยตองเขาอยูในทะเบียนบาน

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร 

8. หากมีความสามารถในการเขียนแบบดวยโปรแกรม Revit เปนอยางดี หรือมี

ประสบการณในการทํางานดานการเขียนแบบระบบปรับอากาศ/ระบบทอสุขาภิบาล/ระบบดับเพลิง มาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 


