
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 1

กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

1 กลุ่มที ่3 11,350   31,420  

1.  เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน
ระดับช่างฝมืีอทีมี่ความประณีตสูง  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานทีไ่ด้ก าหนดไว้ในลักษณะงานช่าง
ส าหรบัต าแหนง่นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
20  ปี  โดยมีเอกสารรบัรองการผา่นงาน  และ
ได้รบัการพิจารณาเห็นชอบจากกรมศิลปากร
หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างประณีตศิลป ชั้น 4 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10  ปี
หรอื
3.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่าง
ประณีตศิลป  ชั้น 3 (เดิม) ซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  12  ปี

2 กลุ่มที ่3 14,690   36,020  

1.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่เดิม หรอื
ต าแหนง่นายช่างประณีตศิลป  ระดับ 1 ซึ่ง
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี
2. เป็นผู้มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ว่ามีความรู้
ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน
ระดับช่างฝมืีอทีมี่ความประณีตอย่างยิ่งยาก
และซบัซอ้นมาก  ซึ่งเคยปฏิบัตงิานทีไ่ด้ก าหนด
ไว้ในลักษณะงานช่างส าหรบัต าแหนง่นี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  25  ปี  โดยมีเอกสาร
รบัรองการผา่นงาน  และได้รบัการพิจารณา
เห็นชอบจากกรมศิลปากร

4101 นายช่างประณีตศิลป

ข้ันต ่า ข้ันสูง
รหัส ระดับต่าแหน่ง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง 
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กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

ข้ันต ่า ข้ันสูง
รหัส ระดับต่าแหน่ง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง 

4201 ผู้ฝกีการใช้เครือ่งมือกล 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1.  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและ
ความช านาญงานในการใช้บ ารงุรกัษาและ
ปรบัซอ่มเครือ่งมือกลโดยเฉพาะ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานในหนา้ทีม่าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
12  ปี  หรอื
2. จ้างจากผู้ได้รบัปรญิญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑติในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่ ซึ่งเคยปฏิบัตงิาน
ในหนา้ทีม่าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี

4301 ช่างวิทยุการบิน 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1. ไดรบัวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหนา้ที ่หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 8 ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่างวิทยุ
การบิน (เดิม)  ซึ่งเคยปฎิบัตงิานมาแล้ว
ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี
4. ทัง้ข้อ 1 - ข้อ 3 ตอ้งมีความรูค้วามช านาญ
ในด้านการตรวจซอ่มอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนกิส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี

4302 ช่างอิเลคโทรนคิส์การบิน 2 กลุ่มที ่3 13,960   36,020  

1. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่
หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างอิเลคโทรนคิส์ (เดิม) ซึ่งเคยปฎิบัตงิานมาแล้ว
ไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
4. ทัง้ข้อ 1 - ข้อ 3 ตอ้งมีความรูค้วามช านาญ
ในด้านการตรวจซอ่มอุปกรณ์สื่อสาร
อิเลคโทรนกิส์ (AVIONICS) และด้านพัสดุสื่อสาร
เป็นอย่างดี
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กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

ข้ันต ่า ข้ันสูง
รหัส ระดับต่าแหน่ง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง 

4303 ผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน 3/หัวหนา้ กลุ่มที ่3 13,960   36,020  

1. ได้รบัวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า
ในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่
หรอื
2. ปฎิบัตงิานด้านช่างวิทยุประจ าอากาศยาน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 
3. ทัง้ข้อ 1 และข้อ 2 ตอ้งมีความรูค้วาม
ช านาญในด้านช่างวิทยุสื่อสาร เป็นอย่างดี

4304 ผู้ช่วยช่างเครือ่งบิน 1 กลุ่มที ่3 9,700 31,420

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และเคย
ปฏิบัตงิานตรวจซอ่มและบ ารงุรกัษาอากาศยาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ลูกมือช่าง
เครือ่งบิน  (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  7  ปี

2 กลุ่มที ่3 13,960 36,020

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากสถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และเคย
ปฏิบัตงิานในหนา้ทีช่่างเครือ่งบินมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า  8  ปี  และมีความรู้
ทางด้านพัสดุการบิน  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ผู้ช่วย
ช่างเครือ่งบิน  (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่งเคย
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
และมีความรูท้างด้านพัสดุการบิน

3 กลุ่มที ่4 19,420 55,800

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่างราชการรบัรอง  และ
    ก.  มีความรู ้ทางด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี
และ
    ข.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่
ช่างเครือ่งบิน (เดิม) ของส่วนราชการ  ซึ่ง
ปฎิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่สารวัตรช่าง
(เดิม) ของส่วนราชการ

4305 ช่างเครือ่งบิน
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กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

ข้ันต ่า ข้ันสูง
รหัส ระดับต่าแหน่ง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง 

3/หัวหนา้ กลุ่มที ่4 21,410 60,060

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศจาก
สถาบันทีท่างราชการรบัรอง 
ก.  มีความรู ้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบรหิารงานได้เป็นอย่างดี  
ข.  เคยปฏิบัตงิานตรวจซอ่ม และบ ารงุรกัษา
อากาศยานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 แบบ เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
ค. มีความรูท้างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่สารวัตรช่าง
เครือ่งบิน (เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  3  ปี หรอื
3. แตง่ตั้งจากผู้ด ารงต าแหนง่ช่างเครือ่งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  10  ปี

4306 สารวัตรช่างเครือ่งบิน 3 กลุ่มที ่4 19,420 55,800

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาช่างอากาศ
จากทางราชการรบัรอง และ
2. มีความรูท้างด้านพัสดุการบินเป็นอย่างดี และ
3.แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่ช่างเครือ่งบิน
(เดิม) ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัตงิานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8  ปี
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กลุ่ม
บัญชี
ค่าจ้าง

ข้ันต ่า ข้ันสูง
รหัส ระดับต่าแหน่ง

อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง 

3 กลุ่มที ่4 26,470 57,940

ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินทีท่างราชการ
รบัรอง  และ
ก.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์ตรี
ข.  มีความช านาญในด้านการบิน  ซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ ากว่า  1,000  ชั่วโมง  และบินตดิตอ่กัน
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  5  ปี

3/หัวหนา้ กลุ่มที ่3 26,470 64,340

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินจากสถาบัน
ทีท่างราชการรบัรอง และ
ก.  มีความรู ้ ความสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและการบรหิารงานได้เป็นอย่างดี
หรอืส าเรจ็จากโรงเรยีนชั้นผู้บังคับฝงูบิน
ของกองทัพอากาศ
ข.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์โท
ค.  มีความช านาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมไม่ต่ ากว่า  2,000  ชั่วโมง และบินตดิตอ่กัน
มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  10  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ทีเ่คยด ารงต าแหนง่นกับิน
(เดิม) หรอื  ต าแหนง่หัวหนา้นกับิน (เดิม)
หรอืนกับิน ระดับ 3  ของส่วนราชการ ซึ่ง
ปฏิบัตงิานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3  ปี

4308 ผู้ควบคุมหนว่ยการบิน 3/หัวหนา้ กลุ่มที ่4 28,660 64,340

1.  ได้รบัประกาศนยีบัตรนกับินจากสถาบัน
ทีท่างราชการรบัรอง  และ
ก.  มีความรูค้วามสามารถในด้านการปกครอง
บังคับบัญชาและบรหิารงานด้านการเงินของ
ส่วนราชการได้เป็นอย่างดี  หรอืส าเรจ็จาก
โรงเรยีนชั้นผู้บังคับฝงูบินของกองทัพอากาศ
ข.  มีใบอนญุาตผู้ประจ าหนา้ทีน่กับินพาณิชย์โท
ค.  มีความช านาญในด้านการบินซึ่งมีชั่วโมงบิน
รวมทัง้สิ้นไม่ต่ ากว่า  4,000  ชั่วโมง  และบิน
ตดิตอ่กันเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  15  ปี  หรอื
2.  แตง่ตั้งจากผู้ด ารงต าแหนง่หัวหนา้นกับิน
ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัตงิานตดิตอ่กันมา
ไม่นอ้ยกว่า  5  ปี

นกับิน4307


