กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

1

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

กลุ่มที่ 3

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

11,350

4101 นายช่างประณีตศิลป

2

กลุ่มที่ 3

1

14,690

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

1. เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความชานาญงาน
ระดับช่างฝีมือทีม่ ีความประณีตสูง ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิ านทีไ่ ด้กาหนดไว้ในลักษณะงานช่าง
สาหรับตาแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
20 ปี โดยมีเอกสารรับรองการผ่านงาน และ
ได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากร
หรือ
31,420 2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ง
ช่างประณีตศิลป ชั้น 4 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิ าน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งช่าง
ประณีตศิลป ชั้น 3 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี

1. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งนายช่างประณีตศิลป ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความชานาญงาน
ระดับช่างฝีมือทีม่ ีความประณีตอย่างยิ่งยาก
36,020 และซับซ้อนมาก ซึ่งเคยปฏิบัตงิ านทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ในลักษณะงานช่างสาหรับตาแหน่งนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี โดยมีเอกสาร
รับรองการผ่านงาน และได้รบั การพิจารณา
เห็นชอบจากกรมศิลปากร

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

รหัส

ต่าแหน่ง

4201 ผู้ฝกี การใช้เครือ่ งมือกล

4301 ช่างวิทยุการบิน

4302 ช่างอิเลคโทรนิคส์การบิน

ระดับ

1

1

2

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

2

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

9,700

9,700

13,960

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

1. มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในการใช้บารุงรักษาและ
ปรับซ่อมเครือ่ งมือกลโดยเฉพาะ ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิ านในหน้าทีม่ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี หรือ
31,420
2. จ้างจากผู้ได้รบั ปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ ซึ่งเคยปฏิบัตงิ าน
ในหน้าทีม่ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1. ไดรับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
2. ปฎิบัตงิ านด้านช่างวิทยุประจาอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งช่างวิทยุ
31,420 การบิน (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัตงิ านมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4. ทัง้ ข้อ 1 - ข้อ 3 ต้องมีความรูค้ วามชานาญ
ในด้านการตรวจซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนิกส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี
1. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
2. ปฎิบัตงิ านด้านช่างวิทยุประจาอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ง
36,020 ช่างอิเลคโทรนิคส์ (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัตงิ านมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
4. ทัง้ ข้อ 1 - ข้อ 3 ต้องมีความรูค้ วามชานาญ
ในด้านการตรวจซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนิกส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

รหัส

ต่าแหน่ง

4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน

4304 ผู้ช่วยช่างเครือ่ งบิน

ระดับ

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

3/หัวหน้า กลุ่มที่ 3

1

2

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

13,960

กลุ่มที่ 3 9,700

กลุ่มที่ 3

13,960

4305 ช่างเครือ่ งบิน

3

กลุ่มที่ 4

3

19,420

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

1. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
หรือ
2. ปฎิบัตงิ านด้านช่างวิทยุประจาอากาศยาน
36,020
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3. ทัง้ ข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรูค้ วาม
ชานาญในด้านช่างวิทยุสื่อสาร เป็นอย่างดี

31,420

1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่ างราชการรับรอง และเคย
ปฏิบัตงิ านตรวจซ่อมและบารุงรักษาอากาศยาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งลูกมือช่าง
เครือ่ งบิน (เดิม) ของส่วนราชการ ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี

1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่ างราชการรับรอง และเคย
ปฏิบัตงิ านในหน้าทีช่ ่างเครือ่ งบินมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี และมีความรู้
ทางด้านพัสดุการบิน หรือ
36,020
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ช่างเครือ่ งบิน (เดิม) ของส่วนราชการ ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
และมีความรูท้ างด้านพัสดุการบิน
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่ างราชการรับรอง และ
ก. มีความรู้ ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี
และ
ข. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ง
55,800
ช่างเครือ่ งบิน (เดิม) ของส่วนราชการ ซึ่ง
ปฎิบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งสารวัตรช่าง
(เดิม) ของส่วนราชการ

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

3/หัวหน้า กลุ่มที่ 4

4306 สารวัตรช่างเครือ่ งบิน

3

กลุ่มที่ 4

4

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

21,410

19,420

ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง

1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่ างราชการรับรอง
ก. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
ข. เคยปฏิบัตงิ านตรวจซ่อม และบารุงรักษา
อากาศยานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 แบบ เป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
ค. มีความรูท้ างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี หรือ
60,060 2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งสารวัตรช่าง
เครือ่ งบิน (เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิ าน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งช่างเครือ่ งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี

1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาช่างอากาศ
จากทางราชการรับรอง และ
2. มีความรูท้ างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี และ
3.แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งช่างเครือ่ งบิน
55,800 (เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

รหัส

ต่าแหน่ง

ระดับ

3

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

กลุ่มที่ 4 26,470

ขั้นสูง

57,940

4307 นักบิน

3/หัวหน้า กลุ่มที่ 3 26,470

4308 ผู้ควบคุมหน่วยการบิน

5

3/หัวหน้า กลุ่มที่ 4 28,660

64,340

64,340

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
ได้รบั ประกาศนียบัตรนักบินทีท่ างราชการ
รับรอง และ
ก. มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าทีน่ กั บินพาณิชย์ตรี
ข. มีความชานาญในด้านการบิน ซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ากว่า 1,000 ชั่วโมง และบินติดต่อกัน
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรนักบินจากสถาบัน
ทีท่ างราชการรับรอง และ
ก. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
หรือสาเร็จจากโรงเรียนชั้นผู้บังคับฝูงบิน
ของกองทัพอากาศ
ข. มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าทีน่ กั บินพาณิชย์โท
ค. มีความชานาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ากว่า 2,000 ชั่วโมง และบินติดต่อกัน
มาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่งนักบิน
(เดิม) หรือ ตาแหน่งหัวหน้านักบิน (เดิม)
หรือนักบิน ระดับ 3 ของส่วนราชการ ซึ่ง
ปฏิบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรนักบินจากสถาบัน
ทีท่ างราชการรับรอง และ
ก. มีความรูค้ วามสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและบริหารงานด้านการเงินของ
ส่วนราชการได้เป็นอย่างดี หรือสาเร็จจาก
โรงเรียนชั้นผู้บังคับฝูงบินของกองทัพอากาศ
ข. มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าทีน่ กั บินพาณิชย์โท
ค. มีความชานาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมทัง้ สิ้นไม่ต่ากว่า 4,000 ชั่วโมง และบิน
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี หรือ
2. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้านักบิน
ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัตงิ านติดต่อกันมา
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

