
ช่ือ - นามสกุล : 

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1 ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1 ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/

หรือ ส าเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์

ของประเทศไทยท่ีมีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in 

Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ท่ีคู่มือปฏิบัติการบินก าหนดให้ใช้

นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operation)  ในการบินแบบ Visual 

Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) รวมอย่างน้อย 3

 แบบ

4.4.2 ส าเนาใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ

4.4.3 ส าเนาใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ

4.4.4 ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/

หรือ ส าเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์

ของประเทศไทยท่ีมีศักยครูการบิน (Instructor Rating)

4.4.5 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบ

งานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5

6

7 หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ใน

หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/หรือ ส าเนา

ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศท่ี

เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยท่ีมีศักย 

(Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ท่ี

คู่มือปฏิบัติการบินก าหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operation) ใน

การบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR)

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองช่ัวโมงบินในต าแหน่ง PIC กับ

เฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ 4.1 ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย

 1,000 ช่ัวโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร

ส าเนาเอกสารรับรองการมีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่าง

น้อยระดับ 4

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์



วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1 ส าเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทย และ/หรือส าเนาใบอนุญาตของรัฐ

ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนาย

ช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทยท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดต้ัง

เคร่ืองยนต์ Gas Turbine แบบหลายเคร่ืองยนต์ รวมอย่างน้อย 2 แบบ

4.4.2 ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีครูในหลักสูตรด้านการบ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดต้ัง

เคร่ืองยนต์ Gas Turbine ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 (กพท.) หรือกรมการบินพาณิชย์ หรือกรมการขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพลเรือน 

หรือหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ

4.4.3 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีนายช่างประจ า

สถานี (Line Station) ในต่างประเทศ บ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดต้ังเคร่ืองยนต์ Gas 

Turbine ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์

4.4.4 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการ

บิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5

6

7

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ส าเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทย และ/หรือส าเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่ง

อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดิน

ของประเทศไทยท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดต้ังเคร่ืองยนต์ Gas Turbine รวม

อย่างน้อย 2 แบบ

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานบ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ

 4.1 ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพ้ืนดิน ท่ีมีศักยกับ

เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว รวมอย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5 

คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการบ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ช่ือ - นามสกุล : 

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่

ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.

 2553

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)



ช่ือ - นามสกุล : 

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4.1 ส าเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทย และ/หรือ ส าเนาใบอนุญาตของรัฐ

ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาต นาย

ช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทย ท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเคร่ืองบินล าตัวกว้าง รวม

อย่างน้อย 4 แบบ

4.4.2 ส าเนาใบรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีครูในหลักสูตรด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินล าตัวกว้างท่ี

ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือกรมการบิน

พาณิชย์ หรือกรมการขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานก ากับดูแล

ด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

4.4.3 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีนายช่างประจ า

สถานี (Line Station) ในต่างประเทศ บ ารุงรักษาเคร่ืองบินล าตัวกว้างท่ีใช้ในการขนส่ง

ทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์

4.4.4 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัย

การบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5

6

7

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

4.4

ส าเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพ้ืนดินของประเทศไทย และ/หรือ ส าเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่ง

อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาต นายช่างภาคพ้ืนดิน

ของประเทศไทย ท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเคร่ืองบินล าตัวกว้าง รวมอย่างน้อย 2 แบบ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานบ ารุงรักษาเคร่ืองบินตามข้อ 4.1

 ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพ้ืนดินท่ีมีศักยเคร่ืองบิน

ดังกล่าว รวมอย่างน้อย 15 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนนหรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5 

คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการสมัคร

ไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

พ.ศ. 2553



ช่ือ - นามสกุล 

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4.1 ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทย และ/หรือส าเนา

ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ี

เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทยท่ีมีศักย PIC 

กับเคร่ืองล าตัวกว้าง รวมอย่างน้อย 3 แบบ

4.4.2 ส าเนาใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ

4.4.3 ส าเนาใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ

4.4.4 ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทย และ/หรือส าเนา

ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศท่ี

เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทยท่ีมีศักยครูการ

บิน (Instructor Rating)

4.4.5 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้าน

นิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5

6

7 หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ส าเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทย และ/หรือส าเนาใบอนุญาตของ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบิน

พาณิชย์เอกเคร่ืองบินของประเทศไทยท่ีมีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in

 Command, PIC) กับเคร่ืองบินท่ีสามารถบรรจุท่ีน่ังผู้โดยสารได้อย่างน้อย 100 ท่ีน่ัง

ส าเนาเอกสารรับรองการมีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ

 4

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองช่ัวโมงบินในต าแหน่ง PIC กับเคร่ืองบินตามข้อ 

4.1 ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย 5,000 ช่ัวโมง นับถึงวันปิด

รับสมัคร

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

4.4

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

รายการตรวจสอบเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเคร่ืองบิน

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

 พ.ศ. 2553

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

4



ช่ือ - นามสกุล : 

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเก่ียวข้องกับ

มาตรฐานสนามบิน หรือการก ากับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 15 ปี

5

6

7

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาหรือ

เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานด้านท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน

สนามบิน หรือการก ากับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5 

คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการสมัคร

ไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

พ.ศ. 2553

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)



ช่ือ - นามสกุล : 

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก

สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. 

รับรอง

4.4.2 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับ

ด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่าง

น้อย 10 ปี

4.4.3 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS 

อย่างน้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน

5

6

7

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (สาขาแพทย์ศาสตร์)

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือ

สถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา

ช่องทางการส่งใบสมัคร         ย่ืนด้วยตนเอง       ส่งโทรสาร      อีเมล   ไปรษณีย์

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย

โรค พ.ศ. 2553

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานด้านท่ีเก่ียวข้องกับด้าน

มนุษยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่าง

น้อย 5 ปี

ส าเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบินหรือเวช

ศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับ

การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)



ช่ือ - นามสกุล : 

ช่องทางการส่งใบสมัคร            ย่ืนด้วยตนเอง        ส่งโทรสาร       อีเมล   ไปรษณีย์

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับ มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5.1

4.5.2

4.5.3

5

6

7

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (สาขาวิชาจิตวิทยา)

ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาหรือ

สถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

พ.ศ. 2553

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

4.5

4

ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาจาก

สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่าง

น้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานด้านท่ีเก่ียวข้องกับมนุษยปัจจัย

ท่ีเก่ียวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย 3 ปี

ส าเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือ

จิตวิทยาการบิน

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนนข้ึนไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนข้ึนไป 

หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนข้ึนไป

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย 5

 ปี



ช่ือ - นามสกุล : 

ช่องทางการส่งใบสมัคร            ย่ืนด้วยตนเอง         ส่งโทรสาร        อีเมล    ไปรษณีย์

วัน/เวลา ท่ีส่งใบสมัคร 

ล าดับท่ี มี ไม่มี เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ

1 ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

2

3

4

4.3

4.4

4.4.1 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS

 อย่างน้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน

4.4.2 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง

กับกฎหมายด้านการบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี

5

6

7

ปริญญาเอก :

ปริญญาโท :

เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร

ส าเนาวุฒิการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษา

ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564

ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

4.1

4.2

ปริญญาตรี :

ปริญญาตรี อย่างน้อย 7 ปี

ปริญญาโทหรือเอก อย่างน้อย 5 ปี

ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎหมายด้านการบิน

ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีช่ือตัว ช่ือนามสกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า

ด้วยโรค พ.ศ. 2553

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 700 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่าง

น้อย 6.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 85 คะแนน

เอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัครประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)


