
 

 1 / 6 
 

 
การรับสมัครนักบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าป ี2560 

ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot) 
ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2560 

ผู้สมัครทุกท่านต้องสมัครผ่าน Internet 
ที ่www.tgpilotrecruitment.com 

 

การช าระเงินค่าสมัคร 
ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2560 เท่านั้น 

ผู้สมัครต้องช ำระเงินค่ำสมัครจ ำนวน  1,000 บำท ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย สำขำใดก็ได้  โดยค่ำสมัครนี้ 
ยังไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำสมัคร ไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร์ายงานตัว 
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ที ่www.tgpilotrecruitment.com 
 

ก าหนดวันรายงานตัวผู้สมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 

ณ อำคำร 5 ชั้น 13 
บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

89 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น.- 12.00 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. 

  
 

 
 

 

 
 

กรอกข้อมูลผ่าน Internet 

www.tgpilotrecruitment.com 

7-12 สิงหาคม 2560 

ช าระเงนิค่าสมคัรผ่าน 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 

7-14 สิงหาคม 2560 

 

 

รายงานตวัผู้สมคัรสอบ 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
29-30 สิงหาคม 2560 

 

ประกาศรายช่ือ 

19 ส.ค. 2560 

http://www.tgpilotrecruitment.com/
http://www.tgpilotrecruitment.com/
http://www.tgpilotrecruitment.com/
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บริษัทฯ โดยกองจัดหำบุคลำกรกำรบิน /BI ยินดีต้อนรับผู้สมัครนักบินฯทุกท่ำน และเพ่ือให้กำรสมัครเป็นไปด้วย

ควำมรำบรื่น จึงขอแนะน ำให้ผู้สมัครทุกท่ำนอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ เอกสำรประกอบกำรสมัครในแต่ละ
ขั้นตอนตำมที่ระบุข้ำงต้น ดังนี้ 

 
 

ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot) 
 คุณสมบัติ 

1. ชาย (สัญชาติไทย) อายุไม่เกิน 42 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2518 เป็นต้นไป) 
2. พ้นพันธะทางทหาร (มีใบ สด.8 หรือ สด.43) 
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จ ากัดสาขา) 
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี  สอบผ่าน  ICAO English Proficiency ตั้งแต่ Level 4 ขึ้นไป 
5. สุขภาพดี สายตาดี  ความสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
6. จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี จากสถาบันการบินที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ 
7. เป็นนักบินปีกตรึง 
8. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ที่ออกโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

(โดยจะต้องมีคุณสมบัติกำรบินที่ต่อเนื่องครบถ้วนตำมข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือน ฉบับที่ 
75 ว่ำด้วยสิทธิท ำกำรของผู้ถือใบอนุญำตนักบิน พนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศและพนักงำน
อ ำนวยกำรบิน ข้อ 6, 7 และ 9) * 

9. มีชั่วโมงบินไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
10. มี Multi-Engine Rating (ME) และ Instrument Rating (IR) 
11. ถือใบส าคัญแพทย์ ช้ัน 1 (Medical Certificate Class I) ที่ผ่ำนกำรตรวจจำกสถำบันเวชศำสตร์กำรบิน

กองทัพอำกำศ 
12. ไม่มีประวัติอาชญากร ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งขัดต่อระเบียบการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ     

(บริษัทฯ จะส่งตรวจประวัติฯ เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกระบวนกำรสอบคัดเลือก) 
 
 
 
หมายเหตุ 
* ผู้ถือใบอนุญำตนักบินพำณิชย์ตรีที่มีสิทธิสมัครเป็นนักบินบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) จะต้องมีคุณสมบัติ

กำรบินที่ต่อเนื่องครบถ้วน ตำมข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือน ฉบับที่ ๗๕ ว่ำด้วยสิทธิท ำกำรของผู้ถือ
ใบอนุญำตนักบิน พนักงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศและพนักงำนอ ำนวยกำรบิน ข้อ ๖. ข้อ ๗. และ ข้อ ๙. ดังนี้ 
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ข้อ ๖. สิทธิท ำกำรตำมข้อ ๓. ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ จะใช้ได้เมื่อ 
๖.๑ ผู้ถือใบอนุญำตมีใบส ำคัญแพทย์ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือนว่ำด้วยคุณสมบัติ

ของผู้ขออนุญำตเป็นผู้ประจ ำหน้ำที่ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ในกรณีที่ข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือนว่ำด้วย
คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตเป็นผู้ประจ ำหน้ำที่ก ำหนดให้ผู้ถือใบอนุญำตนักบินประเภทใดจะต้องมีใบส ำคัญแพทย์ชั้น ๑ 
(Class ๑) แต่ผู้นั้นได้รับเพียงใบส ำคัญแพทย์ชั้น ๒ (Class ๒) ให้ผู้ถือใบอนุญำตนั้นมีเพียงสิทธิท ำกำรตำมข้อ ๓.๒ เท่ำนั้น 

 
๖.๒ ผู้ถือใบอนุญำตนักบินเครื่องบิน นักบินนำวำอำกำศ นักบินเฮลิคอปเตอร์และนักบินอำกำศยำนขึ้นลงทำงดิ่ง ที่

ท ำกำรบินในเส้นทำงระหว่ำงประเทศ และผู้ถือใบอนุญำตพนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษที่ใช้
ในกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรบินเหมำะสมกับหน้ำที่ที่จะปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก ำหนด ซึ่งต้องมีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่
ก ำหนดในภำคผนวก ๑ (ฉบับล่ำสุด) แห่งอนุสัญญำ 

 
ข้อ ๗. สิทธิท ำกำรของผู้ถือใบอนุญำตนักบิน ตำมข้อ ๓ จะใช้ได้กับเฉพำะอำกำศยำนประเภท (Category) ชั้น 

(Class) และแบบ (Type) ที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในกำรฝึกบิน (Training) บินทดลอง (Testing) 
หรือกำรบินในวัตถุประสงค์พิเศษซึ่งไม่มีบ ำเหน็จเป็นทำงค้ำและไม่มีกำรบรรทุกคนโดยสำร ผู้ถือใบอนุญำตนักบินมีสิทธิท ำ
กำรอำกำศยำนชั้น และ/หรือ แบบที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนุญำตเป็นหนังสือ 

สิทธิท ำกำรของผู้ถือใบอนุญำตนักบิน ตำมข้อ ๓ จะใช้ได้เมื่อผู้ถือใบอนุญำตยังคงควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์
กับอำกำศยำนนั้นล่ำสุดภำยใน ๙๐ วัน ในกำรท ำกำรบินขึ้นไม่น้อยกว่ำ ๓ เที่ยว และบินลงไม่น้อยกว่ำ ๓ เที่ยว 

ในกรณีที่ผู้ถือใบอนุญำตนักบินขำดประสบกำรณ์ล่ำสุดตำมควำมในวรรคสอง ผู้ถือใบอนุญำตจะกลับใช้สิทธิ ตำม
ใบอนุญำตได้เม่ือท ำกำรบินคู่กับครูกำรบิน หรือบินคู่กับผู้ถือใบอนุญำตที่มีประสบกำรณ์ล่ำสุดตำมที่ก ำหนดในวรรคสองอยู่ 
โดยจะต้องท ำกำรบินขึ้นไม่น้อยกว่ำ ๓ เที่ยว และบินลงไม่น้อยกว่ำ ๓ เที่ยว 

 
ข้อ ๙. ผู้ถือใบอนุญำตนักบิน จะท ำกำรบินตำมกฎกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบินได้ เมื่อได้รับกำร

บันทึกศักยกำรบิน (Rating) เช่นว่ำนั้นในใบอนุญำต ทั้งนี้ ให้ถือว่ำใบอนุญำตนักบินพำณิชย์เอกเครื่องบินแสดงศักยกำรบิน
ตำมกฎกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบินแล้ว 

สิทธิท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง จะใช้ได้เมื่อผู้ถือใบอนุญำตยังคงควำมสำมำรถและยังมีประสบกำรณ์ล่ำสุดภำยใน ๑๘๐ 
วัน ในกำรท ำกำรบินในอำกำศจริง หรือกำรบินสมมติ หรือในเครื่องฝึกบินจ ำลองที่กรมกำรขนส่งทำงอำกำศรับรองแล้ว 
ตำมกฎกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบินไม่น้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมง โดยจะต้องท ำกำรบินเข้ำสู่สนำมบินด้วยเครื่องวัด
ประกอบกำรบินไม่น้อยกว่ำ ๓ เที่ยว 

ในกรณีที่ผู้ถือใบอนุญำตขำดประสบกำรณ์ล่ำสุดตำมควำมในวรรคสอง ผู้ถือใบอนุญำตจะกลับใช้สิทธิตำม
ใบอนุญำตได้เมื่อท ำกำรบินคู่กับครูกำรบินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในวรรคสองแล้ว 

 

ผู้สมัครต้องท าการบินตามคุณสมบัติข้างต้นดังกล่าวภายใน 90 วันก่อนวันรับสมัคร (7-12 สิงหาคม 2560) 
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ขั้นตอนการรับสมัคร 
ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่ำน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print เอกสำรเพื่อน ำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัว

ผู้สมัคร ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มรำยงำนตัวผู้สมัครนักบินกำรบินไทย 
2. ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ 
3. แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

 
ขั้นตอนการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบนักบิน จะต้องน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ (ที่ Print จำก Internet) ไปช ำระเงินค่ำสมัคร

ระหว่ำงวันที่ 7-14 สิงหำคม 2560 ผ่ำนทำงเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย สำขำใดก็ได้ และต้องเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้
แสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัวผู้สมัคร 

ค่ำสมัครสอบนี้ยังไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำสมัคร ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 

 
ขั้นตอนการรายงานตัวผู้สมัคร 
บริษัทฯ จะประกำศตำรำงนัดหมำยในกำรรำยงำนตัวผู้สมัครให้ทรำบทำง www.tgpilotrecruitment.com ตั้งแต่

วันที่ 19 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป 
น ำเอกสำรที่ Print ทำง Internet และเอกสำรประกอบกำรสมัคร (ฉบับจริง และ ส ำเนำ) มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่

ระหว่ำงวันที่ 29-30 สิงหำคม 2560 (ตำมตำรำงนัดหมำย) ณ อำคำร 5 ชั้น 13 บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 89 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น.- 12.00 น. และ 13.30 น.- 16.30 
น. ซึ่งต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

 
 เอกสารที่ Print ทาง Internet 

1. แบบฟอร์มรำยงำนตัวผู้สมัครนักบินกำรบินไทย 
- ต้องติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1ใบ และกรอกแบบฟอร์มรำยงำนตัวให้ครบถ้วน 

2. ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ 
3. แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

- ผู้สมัครต้องช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (7-14 สิงหำคม 2560) เท่ำนั้น และน ำหลักฐำน
กำรช ำระเงินในส่วนของผู้สมัคร มำแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัวผู้สมัคร 

 
 
 

http://www.tgpilotrecruitment.com/
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เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง และ ส ำเนำ) 
1. รูปสีขนำด 1นิ้ว 4 ใบ (รวมรูปที่ติดแบบฟอร์มรำยงำนตัว) 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรข้ำรำชกำร 
3. ทะเบียนบ้ำน 

- ผู้สมัครที่มีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัด หำกไม่สะดวกที่จะเดินทำงกลับบ้ำนเพ่ือน ำทะเบียนบ้ำน
ต้นฉบับมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถติดต่อส ำนักงำนเขตทุกแห่ง ขอคัดทะเบียนบ้ำนเพ่ือใช้
แทนทะเบียนบ้ำนต้นฉบับได้ 

4. เอกสำรพ้นพันธะทำงทหำร สด.8 หรือ สด.43 (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
- ผู้สมัครที่จบกำรเรียนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรและได้รับ สด.9 สำมำรถน ำ สด.9 ไป

เปลี่ยนเป็น สด.8 ที่สัสดีอ ำเภอภูมิล ำเนำของผู้สมัคร 
5. ปริญญำบัตร ของปริญญำตรี 
6. Transcript ฉบับสมบูรณ์ ของปริญญำตรี 
7. ปริญญำบัตร ของโรงเรียนกำรบิน 
8. Transcript ฉบับสมบูรณ์ ของโรงเรียนกำรบิน 
9. ใบอนุญำตนักบินพำณิชย์ตรี 
10. ใบส ำคัญแพทย์ (Medical Certificate Class I) ออกโดยสถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ 
11. สมุดปูมกำรบิน (Log Book) 
12. หลักฐำนชั่วโมงบินต่อเนื่องย้อนหลัง 3 เดือน นับจำกวันที่สมัคร (7-14 สิงหำคม 2560) 
13. ใบแสดงผลกำรสอบ ICAO English Proficiency ตั้งแต่ Level 4 ขึ้นไป 
14. ถ้ำมี ใบแสดงผลสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ผลกำรสอบดังกล่ำวต้องไม่เกิน 

2 ปี นับจำกวันสอบ (Test Date) ถึงวันที่รำยงำนตัวผู้สมัครนักบิน) 
 

ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน 
1. สิ่งที่ผู้เข้ำสอบสำมำรถน ำเข้ำห้องสอบ คือ บัตรประจ ำตัวผู้สอบ เท่ำนั้น 

- ผู้ที่ไม่มีบัตรประจ ำตัวสอบ ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนเข้ำห้องสอบ 

2. ผู้เข้ำสอบพร้อม เวลำ 08:00 น. ที่หน้ำห้องสอบ 

3. แผนผังที่นั่งสอบจะติดประกำศไว้ที่หน้ำห้องสอบ 

4. ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องเขียนใด ๆ เข้ำห้องสอบ เจ้ำหน้ำที่จะจัดเตรียมดินสอ 2B และยำงลบไว้ให้ 

5. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เข้ำห้องสอบ 

6. ห้ามใส่นำฬิกำข้อมือ หรือพกนำฬิกำเข้ำห้องสอบ 

7. ห้ามน ากระเป๋ำสตำงค์ กุญแจรถเข้ำห้องสอบ  

8. ห้ามใส่แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ต่ำงหู เข้ำห้องสอบ 
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9. ห้ามน าของกิน (ลูกอม น้ ำดื่ม ฯลฯ) เข้ำห้องสอบ 

10. ห้ามน ากระเป๋ำ เป้ เข้ำห้องสอบ 

11. การแต่งกาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต แขนสั้น สีขำว (ไม่ต้องผูกเนคไท) กำงเกงสแล็คสีด ำ  

ไม่อนุญำตให้ใส่เสื้อแขนยำวแล้วพับแขน และไม่อนุญำตให้น ำเสื้อแจ็คเก็ตกันหนำวเข้ำห้องสอบ 

12. หำกผู้สมัครสวมแว่นตำ ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแว่นตำก่อนเข้ำห้องสอบ 

13. ส ำหรับสิ่งของที่ไม่สำมำรถน ำเข้ำห้องสอบได้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น 

14. ผู้ที่ทุจริต หรือ ส่อในทางทุจริตในกำรสอบ บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในกำรสอบและจะด ำเนินกำรทำง

กฎหมำยขั้นเด็ดขำด 

 
ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่าน Internet ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2560 เท่านั้น 
 

******************************************************** 


