
หน้าที่  1/๘ 
เอกสารหมายเลข 1 

ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฎาคม 2564   
 
 
 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติและประสบการณ์ เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร หน้าที่ความรับผิดชอบหลักด้านการปฏิบัติการ 

๑๖ 
 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน
เฮลิคอปเตอร์  
 

คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะต าแหน่ง 
 ถือหรือเคยถือ 
- ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทย และ/หรือ 
- ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก
เฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทย  

ท่ีมีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in 
Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ท่ีคู่มือปฏิบัติการบินก าหนดให้
ใช้นักบินมากกว่า ๑ คน (Multicrew Operation) ในการบินแบบ 
Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR)  
 มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ ๔  
 มีชั่วโมงบินในต าแหน่ง PIC กับเฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ ๑   
ท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย 
๑,๐๐๐ ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่ง ข้อ ๑. ท่ีมีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน 
(Pilot in Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ท่ีคู่มือปฏิบัติการบิน
ก าหนดให้ใช้นักบินมากกว่า ๑ คน (Multicrew Operation) ใน
การบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight 
Rule (IFR) รวมอย่างน้อย ๓ แบบ  
 ถือหรือเคยถือใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ 
 ถือหรือเคยถือใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ 
 มีหรือเคยมีศักยครูการบิน (Instructor Rating) 
 เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)  
อย่างน้อย ๑ ปี 

 ส าเนาใบอนุญาตตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เฉพาะต าแหน่ง ข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ทุกหน้า 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองชั่วโมงบินในต าแหน่ง PIC ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่ง ข้อ ๓  
 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา 
เป็นกรณีพิเศษ 

 
หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์ 

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบการสอบสวน 
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ 
 ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรืออากาศ
ยาน เพื่อน าผลมาประกอบการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นรายงานผล
การวิเคราะห์ 
 จัดท าร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตาม
อนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตามอนุสัญญา 
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการบินและ
สอบสวน 
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของอากาศยานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
หน้าที่  2/๘ 

เอกสารหมายเลข 1 
ประกาศ ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2564  

  

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติและประสบกำรณ์ เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๑๘ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบ ารุงรักษา 
เฮลิคอปเตอร์ 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง 
 ถือหรือเคยถือ 
- ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือ 
- ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย 
ท่ีมี ศักย (Rating)  บ ารุ งรักษาเฮลิคอปเตอร์ ท่ีติดตั้ ง เครื่ องยนต์   
Gas Turbine รวมอย่างน้อย ๒ แบบ 
 มีประสบการณ์ท างานบ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ ๑ ท่ีใช้ในการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพื้นดิน ท่ีมีศักย
กับเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ 
IELTS อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ

ต าแหน่ง ข้อ ๑ ท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดตั้ง
เครื่องยนต์ Gas Turbine แบบหลายเครื่องยนต์ รวมอย่างน้อย ๒ แบบ 

๒. เคยปฏิบัติหน้าท่ีครูในหลักสูตรด้านการบ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดต้ัง
เครื่องยนต์ Gas Turbine ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือกรมการบินพาณิชย์ หรือ 
กรมการขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ 

๓. เคยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างน้อยนายช่างประจ าสถานี (Line Station) ใน
ต่างประเทศ บ ารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ท่ีติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine ท่ี
ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 

๔. เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)  
อย่างน้อย ๑ ปี 

 ส าเนาใบอนุญาต ตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เฉพาะต าแหน่งข้อ ๑  
ทุกหน้า 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๒ 
 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 
ตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๓ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

 
หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์  

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์  
เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบ การสอบสวน 
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ 
 ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรือ
อากาศยาน เพื่อน าผลมาประกอบการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
 ร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตาม
อนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
อนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการ
บินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของ 
อากาศยานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
หน้าที่  3/๘ 

เอกสารหมายเลข 1 
ประกาศ ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2564  

  
ต ำแหน่ง
เลขที่ 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติและประสบกำรณ์ เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๑๙ 
๒๗ 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบ ารุงรักษา
เครื่องบิน 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง 
 ถือหรือเคยถือ 
- ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือ 
- ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย   
ท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเครื่องบินล าตัวกว้าง 
รวมอย่างน้อย ๒ แบบ  
 มีประสบการณ์ท างานบ ารุงรักษาเครื่องบินตามข้อ ๑ ท่ีใช้ในการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพื้นดิน 
ท่ีมีศักยเครื่องบินดังกล่าว รวมอย่างน้อย ๑๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS 
อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน  

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่ง ข้อ ๑ ท่ีมีศักย (Rating) บ ารุงรักษาเครื่องบินล าตัวกว้าง  
รวมอย่างน้อย ๔ แบบ 
 เคยปฏิบัติหน้าท่ีครูในหลักสูตรด้านการบ ารุงรักษาเครื่องบินล าตัวกว้าง

ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) หรือกรมการบินพาณิชย์ หรือกรมขนส่งทางอากาศ หรือ
กรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

 เคยปฏิบัติหน้าท่ีนายช่างประจ าสถานี (Line Station)  
ในต่างประเทศ บ ารุงรักษาเครื่องบินล าตัวกว้างทีใ่ช้ในการขนส่งทาง
อากาศเพื่อการพาณิชย์ 

 เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)  
อย่างน้อย ๑ ปี 

 ส าเนาใบอนุญาต ตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เฉพาะต าแหน่งข้อ ๑  
ทุกหน้า 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน  
ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เฉพาะต าแหน่งข้อ ๒ 

 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 
ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เฉพาะต าแหน่งข้อ ๓ 

 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติ
และประสบการณ์ท่ีจะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 
หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์  

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบ การสอบสวน 
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ 
 ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรือ 
อากาศยาน เพื่อน าผลมาประกอบการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
 จัดท าร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตาม
อนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
อนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการ
บินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของอากาศ
ยานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



หน้าที่ 4/๘ 
เอกสารหมายเลข 1 

ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฎาคม 2564   
คุณสมบัติเฉพาะ หน้าท่ีความรับผิดชอบ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ต าแหน่งพนักงานราชการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติและประสบการณ์ เอกสารหลักฐานท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ด้านการปฏิบัติการ 

๒๑ 
 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน
เครื่องบิน 

คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะต าแหน่ง 
 ถือหรือเคยถือ 
- ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย และ/หรือ 
- ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ท่ีเทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของ
ประเทศไทย  

ท่ีมีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, 
PIC) กับเครื่องบินท่ีสามารถบรรจุท่ีน่ังผู้โดยสารได้อย่างน้อย ๑๐๐  
ท่ีน่ัง  
 มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ ๔  
 มีชั่วโมงบินในต าแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามข้อ ๑ ท่ีใช้ในการขนส่งทาง
อากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย ๕,๐๐๐ ชั่วโมง  
นับถงึวันปิดรับสมัคร 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ

ต าแหน่ง ข้อ ๑. ท่ีมีศักย PIC กับเครื่องบินล าตัวกว้าง  
รวมอย่างน้อย ๓ แบบ  

๒. ถือหรือเคยถือใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ 
๓. ถือหรือเคยถือใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ 
๔. มีหรือเคยมีศักยครูการบิน (Instructor Rating) 
๕. เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)  

อย่างน้อย ๑ ปี 

 ส าเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่ง ข้อ ๑ และข้อ ๒ ทุกหน้า 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองชั่วโมงบินในต าแหน่ง PIC ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่ง ข้อ ๓  
 ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา 
เป็นกรณีพิเศษ 

 
หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์ 

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์  
เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบ การสอบสวน 
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ 
 ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรือ
อากาศยาน เพื่อน าผลมาประกอบการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
 จัดท าร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตาม
อนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
อนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการ
บินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของ 
อากาศยานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 
หน้าที่  5/๘ 

เอกสารหมายเลข 1 
ประกาศ ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2564  

  

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติและประสบกำรณ์ เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๒๔ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษา
ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง   
 มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการ
ก ากับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี  
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ 
IELTS อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ 
คะแนน 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการก ากับ
ดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย ๑๕ ปี 
เวลำปฏิบัติงำน 
สัปดาห์ละ ๓ วัน 
 

 ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๑ 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๒ 
 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๓ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอ ตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

 
หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์ 

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์  
เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบการสอบสวน 
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 
 ร่วมจัดท าร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
ตามอนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
อนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการ
บินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของอากาศ
ยานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



หน้าที่ 6/๘ 
เอกสารหมายเลข 1 

ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฎาคม 2564   
 

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติและประสบกำรณ์ เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๒๕ 
 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย 
(สาขาแพทย์ศาสตร์ หรือ สาขาวิชาจิตวิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง (สำขำแพทย์ศำสตร์) 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี 
ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา 
 มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย ๕ ปี 
 ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์
การบินหรือจิตวิทยาการบิน  

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ  
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี 
ก.พ. รับรอง 
 มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือ
เวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี 
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS 
อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๑๐๐ คะแนน 

เวลำปฏิบัติงำน สัปดาห์ละ ๓ วัน 

 ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๑ 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๒  
 ส าเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรมตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๓ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 

หมายเหตุ ให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดงใน
วันสัมภาษณ์ 

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้
ประกอบการสอบสวน  
 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย
ปัจจัย เพื่อน าผลมาใช้ประกอบการสอบสวน 
โดยจัดท าเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ 
 ร่วมจัดท าร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
ตามอนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
อนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความ
ปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อก าหนดขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการบิน
และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของอากาศยาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง (สำขำวิชำจิตวิทยำ) 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี 
ก.พ. รับรอง  
 มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบิน
หรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย  ๓ ปี 
 ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือ
จิตวิทยาการบิน  
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๕๕๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS 
อย่างน้อย ๔.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๖๐ คะแนน 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี 
ก.พ. รับรอง  

 ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๑ 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๒  
 ส าเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรม 
ตามคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๓ 
 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติ
และประสบการณ์เฉพาะต าแหน่งข้อ ๔ 
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 มีประสบการณ์ท างานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย ๕ ปี 
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS 
อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย ๑๐๐ คะแนน 

เวลำปฏิบัติงำน สัปดาห์ละ ๓ วัน 

 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 

หมายเหตุ ให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดงใน
วันสัมภาษณ์ 



หน้าที่ 8/๘ 
เอกสารหมายเลข 1 

ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฎาคม 2564   
 

ต ำแหน่ง
เลขที่ 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติและประสบกำรณ์ เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

๒๘ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์เฉพำะต ำแหน่ง 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน อย่างน้อย ๗ 
ปี หรือ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชา
นิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษา
ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง และ
มีประสบการณ์ท างาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน อย่างน้อย ๕ ปี  
 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๗๐๐ คะแนน 
หรือ  ผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๖.๕ คะแนน หรือ 
TOEFL IBT อย่างน้อย ๘๕ คะแนน 

 ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
 ส าเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
รับรองประสบกำรณ์ท ำงำน ตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๑ หรือข้อ ๒  
 ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษตาม
คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะ
ต าแหน่งข้อ ๓ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นท่ีผู้สมัคร
ประสงค์จะน าเสนอ ตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหต ุให้น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง 
ในวันสัมภาษณ์ 

 ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  

 ร่วมรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
สอบสวน  

 ร่วมบันทึกถ้อยค าท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมาย ว่าด้วย 

การเดินอากาศ  
 ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับงานนิติกรรมและ

สัญญางานเกีย่วกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง 
และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

 ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณข์องอากาศยานรวมท้ัง การด าเนินการ
เพื่อให้เป็นตามกฎหมายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

 ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่า
ด้วยการนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุ 

 วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย เพื่อน าผลมาใช้
ประกอบการสอบสวน โดยจัดท าเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ 
 ร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตามอนุสัญญาและ
อุบัติการณ์รุนแรงตามอนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อความปลอดภัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ร่วมด าเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอุบัติการณ์ 
และอุบัติเหตุของอากาศยานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเป็น
กรณีพิเศษ 

 มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC อย่างน้อย ๘๐๐ คะแนน 
หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน หรือ TOEFL 
IBT อย่างน้อย ๑๐๐ คะแนน 
 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน 
รวมอย่างน้อย ๑๐ ปี 
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