ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร
วัน/เวลา ที่ส่งใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/หรือ สาเนา
ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่
เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยที่มีศักย
(Rating) นักบินผูค้ วบคุมอากาศยาน (Pilot in Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ที่
คูม่ ือปฏิบัติการบินกาหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operation) ใน
การบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR)
4.2 สาเนาเอกสารรับรองการมีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่าง
น้อยระดับ 4
4.3 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองชั่วโมงบินในตาแหน่ง PIC กับ
เฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ 4.1 ที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย
1,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผสู้ มัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/
หรือ สาเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์
ของประเทศไทยที่มีศักย (Rating) นักบินผูค้ วบคุมอากาศยาน (Pilot in
Command, PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ที่คมู่ ือปฏิบัติการบินกาหนดให้ใช้
นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operation) ในการบินแบบ Visual
Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) รวมอย่างน้อย 3
แบบ
4.4.2 สาเนาใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ
4.4.3 สาเนาใบรับรองผูท้ ดสอบภาคอากาศ
4.4.4 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไทยและ/
หรือ สาเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์
ของประเทศไทยที่มีศักยครูการบิน (Instructor Rating)
4.4.5 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบ
งานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5

สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น

6

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

7

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือสาเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน
ของประเทศไทยที่มีศกั ย (Rating) บารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ตดิ ตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine รวม
อย่างน้อย 2 แบบ
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานบารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ ตามข้อ
4.1 ที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพื้นดิน ที่มีศกั ยกับ
เฮลิคอปเตอร์ดงั กล่าว รวมอย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5
คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือสาเนาใบอนุญาตของรัฐ
ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนาย
ช่างภาคพื้นดินของประเทศไทยที่มีศกั ย (Rating) บารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ตดิ ตั้ง
เครื่องยนต์ Gas Turbine แบบหลายเครื่องยนต์ รวมอย่างน้อย 2 แบบ
4.4.2 สาเนาใบรับรองการปฏิบัตหิ น้าที่ครูในหลักสูตรด้านการบารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ตดิ ตั้ง
เครื่องยนต์ Gas Turbine ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) หรือกรมการบินพาณิชย์ หรือกรมการขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพลเรือน
หรือหน่วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ
4.4.3 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์การปฏิบัตหิ น้าที่นายช่างประจา
สถานี (Line Station) ในต่างประเทศ บารุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ตดิ ตั้งเครื่องยนต์ Gas
Turbine ที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
4.4.4 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัยการ
บิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่
ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.
2553
7 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบารุงรักษาเครื่องบิน
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือ สาเนาใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาต นายช่างภาคพื้นดิน
ของประเทศไทย ที่มีศกั ย (Rating) บารุงรักษาเครื่องบินลาตัวกว้าง รวมอย่างน้อย 2 แบบ
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานบารุงรักษาเครื่องบินตามข้อ 4.1
ที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินที่มีศกั ยเครื่องบิน
ดังกล่าว รวมอย่างน้อย 15 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนนหรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5
คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย และ/หรือ สาเนาใบอนุญาตของรัฐ
ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาต นาย
ช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย ที่มีศกั ย (Rating) บารุงรักษาเครื่องบินลาตัวกว้าง รวม
อย่างน้อย 4 แบบ
4.4.2 สาเนาใบรับรองการปฏิบัตหิ น้าที่ครูในหลักสูตรด้านการบารุงรักษาเครื่องบินลาตัวกว้างที่
ได้รับการรับรองจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือกรมการบิน
พาณิชย์ หรือกรมการขนส่งทางอากาศ หรือกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานกากับดูแล
ด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
4.4.3 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์การปฏิบัตหิ น้าที่นายช่างประจา
สถานี (Line Station) ในต่างประเทศ บารุงรักษาเครื่องบินลาตัวกว้างที่ใช้ในการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
4.4.4 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้านนิรภัย
การบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี

5 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553
7 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

รายการตรวจสอบเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
ชื่อ - นามสกุล
ช่องทางการส่งใบสมัคร
วัน/เวลา ที่ส่งใบสมัคร

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

ลาดับ
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4 เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย และ/หรือสาเนาใบอนุญาตของ
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบิน
พาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทยที่มีศกั ย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot in
Command, PIC) กับเครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย 100 ที่นั่ง
4.2 สาเนาเอกสารรับรองการมีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อยระดับ
4
4.3 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองชั่วโมงบินในตาแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามข้อ
4.1 ที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ รวมอย่างน้อย 5,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิด
รับสมัคร
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย และ/หรือสาเนา
ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่
เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทยที่มีศกั ย PIC
กับเครื่องลาตัวกว้าง รวมอย่างน้อย 3 แบบ
4.4.2 สาเนาใบรับรองครูภาคอากาศเฉพาะแบบ
4.4.3 สาเนาใบรับรองผู้ทดสอบภาคอากาศ
4.4.4 สาเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทย และ/หรือสาเนา
ใบอนุญาตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่
เทียบเท่ากับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบินของประเทศไทยที่มีศกั ยครูการ
บิน (Instructor Rating)
4.4.5 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์เคยรับผิดชอบงานด้าน
นิรภัยการบิน (Flight Safety) อย่างน้อย 1 ปี
5 สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553
7 หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร
วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
มี ไม่มี
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาหรือ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สนามบิน หรือการกากับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี
4.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5
คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 60 คะแนน
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานสนามบิน หรือการกากับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 15 ปี

5

สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น

6

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553
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หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (สาขาแพทย์ศาสตร์)
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร
วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล ไปรษณีย์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือ
สถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้าน
มนุษยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่าง
น้อย 5 ปี
4.3 สาเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบินหรือเวช
ศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรอง
4.4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่าง
น้อย 10 ปี
4.4.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS
อย่างน้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน

5

สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น

6

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
โรค พ.ศ. 2553

7

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (สาขาวิชาจิตวิทยา)
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร
วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับ
1
2
3
4

 ยื่นด้วยตนเอง

ส่งโทรสาร

อีเมล ไปรษณีย์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาหรือ
สถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย 3 ปี
4.3 สาเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือ
จิตวิทยาการบิน
4.4 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป
หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป
4.5 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.5.1 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
4.5.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมอย่างน้อย 5
ปี
4.5.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่าง
น้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน

5
6
7

สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553
หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
ชื่อ - นามสกุล :
ช่องทางการส่งใบสมัคร

 ยื่นด้วยตนเอง

 ส่งโทรสาร

 อีเมล  ไปรษณีย์

วัน/เวลา ที่สง่ ใบสมัคร
ลาดับที่
1
2
3
4

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่กาหนด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งส่งพร้อมใบสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษา สาขาวิชานิตศิ าสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษา
ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก :
4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายด้านการบิน
ปริญญาตรี อย่างน้อย 7 ปี
ปริญญาโทหรือเอก อย่างน้อย 5 ปี
4.3 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 700 คะแนน หรือผลสอบ IELTS อย่าง
น้อย 6.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 85 คะแนน
4.4 เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครประสงค์จะนาเสนอตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
4.4.1 สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อย่างน้อย 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS
อย่างน้อย 7.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT อย่างน้อย 100 คะแนน
4.4.2 สาเนาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายด้านการบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี

5

สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีชื่อตัว ชื่อนามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น

6

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2553
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หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

มี ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

