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ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่    99 /2554 

เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
--------------- 

 

  ด้วยกรมเจ้าท่า  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  ฉะน้ัน 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และ การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่ง  กลุ่มงาน และจํานวนอัตราว่าง 
 หน่วยที่ 1 กลุม่งานบริการ    
 1.1 กะลาสี จํานวน 1 อัตรา 
 1.2 คนครัว จํานวน 1 อัตรา 
 1.3 สหโภชน์ จํานวน 1 อัตรา 
 1.4 พนักงานสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา 
 1.5 เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
 1.6 เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา 
 1.7 เจ้าพนักงานสถิติ จํานวน 1 อัตรา 
 1.8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1 อัตรา 
 หน่วยที่ 2  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป    
 2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 

 2.2 นักวิชาการขนส่ง จํานวน 2 อัตรา 
 หน่วยที่ 3  กลุ่มงานวิชาชพีเฉพาะ    
 3.1 วิทยาจารย์  (การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา 

2. คณุสมบตัทิั่วไป 
 2.1 มสีัญชาติไทย 
 2.2 อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน       
 2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  
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 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รฐัวิสาหกจิ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรฐั 

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา หรือพนักงาน
ราชการ ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามผลการสอบน้ี  จะต้องรับการจัดจ้างและรับค่าตอบแทน
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ.ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 
3. รายละเอียดการจ้างงาน และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่ง 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
4. การรบัสมัคร 

 4.1 วัน  เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สํานักงานเลขานุการกรม 
อาคาร 2 ช้ัน 5 กรมเจ้าท่า ถนนโยธา  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263 ระหว่างวันที่  2 - 18   
พฤษภาคม 2554  เวลา  09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2 หลักฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว หรือ 1.5 น้ิว ถา่ยไว้ไม่เกิน 1 ปี   
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3 รูป 
 (2) วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสําเนา  แสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่ง 
ที่สมัครจํานวน  1  ฉบับ โดยต้องสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,  สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
 (4) สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ เช่นใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล, ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
ในกรณี ช่ือ – สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน  อย่างละ 1 ฉบับ 
 (5)  หนังสือรบัรองการผ่านงาน  (เฉพาะตําแหน่งที่กําหนดไว้ในท้ายประกาศ) 
 (6)  กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานของรัฐ จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจาก 
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจบรรจุแต่งต้ังของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงด้วย 1 ฉบับ  ยกเว้นพนักงานราชการในสังกัด  
กรมเจ้าท่า ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ เป็นผู้อนุญาต    
 ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 4.3 คา่ธรรมเนียมสอบ  และเงื่อนไขในการรบัสมัคร 
 ผู้สมคัรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี ้
 (1)  กลุม่งานบริการและกลุ่มงานเทคนิค  ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ ตําแหน่งละ 50 บาท 
 (2)  กลุม่งานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ คา่ธรรมเนียมสมัครสอบ ตําแหน่งละ 100  บาท  
            ทั้งน้ี  เมื่อสมัครสอบแล้ว กรมเจ้าท่าจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสอบคืนให้  และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งน้ี เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และกรมเจ้าท่าจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
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5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 กรมเจ้าท่า  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนด 
วัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สํานักงานเลขานุการกรม  และทาง www. 
md.go.th  ในวันที่  6 มิถุนายน 2554 
6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินต่างๆ โดยคณะกรรมการ 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะกําหนดสมรรถนะที่ใช้ทดสอบตามความเหมาะสมของตําแหน่ง และจะ
ประกาศให้ทราบในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามข้อ 5  ในกรณีที่กําหนดให้มีการประเมิน
สมรรถนะ 2 ครั้ง  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2  ต่อไป  ดังน้ี 

ตัวอย่างสมรรถนะที่ใชใ้นการประเมิน   วิธีการประเมิน 

1.  ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ 

2.  ความรู้เก่ียวกับระเบียบพนักงานราชการ , ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน , 
ความรู้ความสามารถทั่วไป, ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ 

3.  สมรรถนะอ่ืนๆ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์, การประสานงาน, การสื่อสาร, การคิด
วิเคราะห์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ , ประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

สอบข้อเขียน / สัมภาษณ์ 

7.  เกณฑ์การตดัสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60  ในกรณีที่
คณะกรรมการกําหนดการประเมินสมรรถนะ 2  ครั้ง   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  
จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ด้วย    
      การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนในวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หากยังมีคะแนนเท่ากัน จะ
ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
8. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการเลือกสรร 
   กรมเจ้าท่า จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม 
และทาง  www. md.go.th   โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในช่ือตําแหน่งเดียวกัน หรือตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 
9. สทิธปิระโยชน์ 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดทําสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ และตามที่กรมเจ้าท่ากําหนด 
10. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรรและระยะเวลาการจ้าง 
       ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างและเข้าปฏิบัติราชการตามท่ีกรมเจ้าท่ากําหนด  โดยมีระยะเวลาไม่
เกินกรอบอัตรากําลังที่ คพร. อนุมัติ  (30 กันยายน 2555) 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   18  เมษายน พ.ศ. 2554 
สําเนาถูกตอ้ง 

ณัฏฐ์สุภา  ชมภูนิช 
(นางณัฏฐ์สุภา  ชมภูนิช) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

       (ลงช่ือ)    ถวัลย์รฐั อ่อนศิระ 
(นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ) 

อธิบดีกรมเจ้าท่า 

 
 

ณัฏฐ์สุภา/คัด/ทาน 



 
 
 



บัญชีรายละเอียดท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที ่ 99/2554 ลงวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2554 

หน่วยที่ 1  กลุ่มงานบรกิาร 

ชื่อตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
เดือนละ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.1 กะลาส ี 6,410 บาท 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
ตอนปลาย 
2 .  เ ป็น เพศชายและ ว่าย น้ํา เ ป็น   สามารถ
ปฏิบัติงานประจําอยู่ในเรือได้ 

1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา  ควบคุม เฝ้า ทําความสะอาด เคาะ 
ขูดสนิมและทาสีเรือ ตลอดจนบํารุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และ
พร้อมสําหรับการใช้งาน  
 2. ควบคุมดูแลกว้านสําหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น-ลงคาน  
ตลอดจนสาลี่รับเรือ และใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือ ตลอดจน
ดูแลกิจการประจําวัน ของเรือ    
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.2 คนครัว 6,410 บาท 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
สูงกว่าและมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
ไทย จีน ฝรั่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือ
รับรอง)  
2. เป็นเพศชาย สามารถปฏิบัติงานประจําอยู่ใน
เรือได้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบอาหาร, ดูแลคุณภาพอาหาร,
จัดหาและดูแลเสบียงอาหารให้เพียงพอกับจํานวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในเรือ   
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจําเรือ
ขุดลอก 

1.3 สหโภชน ์ ค่าตอบแทนตาม
วุฒิ กรณีวุฒิต่ํา
กว่า ปวช. ให้รับ
ค่าตอบแทนขั้น
ต่ําของกลุ่มงาน 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพชั้นสูง
ด้านอาหารหรือโภชนาการ  หรือ 
2.สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)  
2. เป็นเพศชาย สามารถปฏิบัติงานประจําอยู่  
ที่สถานีนําร่องได้ 

1. ประกอบอาหารและดูแลคุณภาพอาหาร,จัดเตรียมวัตถุดิบ
ที่ ใ ช้สําหรับประกอบอาหารให้เพียงพอกับอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่ประจําสถานีนําร่อง ,ดําเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาเสบียงอาหาร ฯ  
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจํา
สถานีนําร่อง   
จังหวัดสมทุรปราการ  
(ปากอ่าวสมุทรปราการ) 
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ชื่อตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
เดือนละ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.4  พนกังานสื่อสาร ปวช. 7,370 บาท 
ปวส. 8,950 บาท 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
การสื่ อ สาร ,  วิ ท ยุ , วิ ท ยุ สื่ อ ส าร  หรื อ
โทรคมนาคม   หรือ  
2. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียน
จ่าเหล่าสัญญาณวิทยุ, การสื่อสาร หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานสื่อสาร, วิชา
โทรคมนาคม 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าว โดยการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ 
โทรพิมพ์ โทรสําเนา เป็นต้น 
2. รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ช่วย
ตรวจสอบ คัดเลือกและเรียบเรียงข่าว ช่วยตรวจสอบและเฝ้า
ฟังการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ช่วยจัดและทําทะเบียนความถึ่ฯ  
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจํา 
สถานีนําร่อง  จังหวัด  
สมทุรปราการ  
(ปากอ่าว
สมุทรปราการ) 
  
 

1.5 เจ้าพนักงานธุรการ 8,950 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ  (ทุกสาขาวิชา) 
และมีความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  เช่น  รับ-ส่ง 
ลงทะเบียน เสนอหนังสือ จัดเก็บ ค้น ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง  
จัดทําสําเนา รวบรวมข้อมูลและสถิติ ให้บริการด้านเอกสารสําคัญ 
จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดประชุม สัมมนา จดบันทึกรายงานฯ 
หรือ 
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณกลางในการ  
รับ-ส่ ง เสนอแฟ้มงานต่อผู้ บริหารด้วยระบบ  สารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสารเข้าระบบด้วยเครื่องจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯ 
3.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราแรกจัดจ้างเพื่อ
ปฏิบัติงานประจํา
ศูนย์ควบคุม
การจราจรและความ
ปลอดภัยทางทะเล 
อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

1.6 เจ้าพนักงานพสัด ุ 8,950 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทุก
สาขาวิชา) และมีความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 

1. ปฏิบัติงานทางพัสดุทั่วไป เช่น การจัดหา, จดัซื้อ,  การเบิกจ่าย,   
การเก็บรักษา, การซ่อมแซมและการบํารุงรักษา, การจัดทาํทะเบียน
พัสดุ, การเกบ็รกัษาใบสาํคญั หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ,   
การแทงจําหน่ายพัสดุชํารุด, การทําสญัญา, การต่ออายุสญัญาและ
การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจา้ง และงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
เดือนละ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.7 เจ้าพนักงานสถิต ิ 8,950 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทกุสาขาวิชา)  หรือ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  (ทุกสาขาวิชา)  
และมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล แยกประเภทหรือ กําหนด
รหัสข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลข  
ประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน  การนําเสนอข้อมูล ติดต่อ
ประสานงาน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
2.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.8 เจ้าพนักงาน
การเงนิและบญัช ี

8,950 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
อนุปริญญา สาขาบัญชี และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณและการบัญชีทัว่ไป 
ของส่วนราชการ เช่น  รับ-จ่ายเงิน ,ตรวจสอบหลักฐาน
ใบสําคัญ ,จัดทําฎีกา ,ทะเบียนใบสําคัญ , ลงบัญชี ,ทํา
รายงานการบัญชี ,รวบรวมขอ้มูลการขอตั้งงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจําปี ฯ 
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราแรกจัดจ้างเพื่อ
ปฏิบัติงานประจํา 
สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 
 

หน่วยที่ 2  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
2.1 นักวิชาการเงนิ 
และบญัช ี

10,010 บาท ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น
ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เช่น จัดทําฎีกา 
ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ, ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี
แยกประเภท จัดทํารายงานการเงิน รายจ่ายตามงบประมาณ
ประจําเดือน  จัดทําประมาณการรายได้-รายจ่ายประจําปี 
พร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอ
โอนและขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ 
ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯลฯ 
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
เดือนละ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

2.2 นักวิชาการขนส่ง 10,010 บาท ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า
นิ ติศาสตร์  ,รั ฐศาสตร์ ห รื อ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์, พาณิชยนาวี, 
เศรษฐศาสตร์,การจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์, วิศวกรรมขนส่ง, 
หรือวิศวกรรมเรือหรือเครื่องกลเรือ   

ปฏิบัติงานทางวิชาการขนส่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย  เผยแพร่ ควบคุม และ
ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่ง การคมนาคมและการพาณิชยนาวี  โดยมีลักษณะ
งานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

1. ด้านการควบคุม  ตรวจตรา ป้องกันและปราบปราม เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระราชบัญญัติเรือไทย  
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน กฎหมาย กฎกระทรวง  และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําการอันเป็นความผิด ตลอดจนให้
คําปรึกษาแนะนําข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมเจ้าท่า 
      2. ด้านการขนส่งทางน้ําและการพาณิชยนาวี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ,การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 3. ด้านการสอบความรู้หรือการรับรองผู้ทําการในเรือ การจดทะเบียน
ควบคุมคนประจําเรือ  การออกหนังสือคนประจําเรือ  การจ้างและเลิกจ้างคน
ประจําเรือ  และงานอื่นๆ เกี่ยวกับคนประจําเรือ ตามอนุสัญญาพระราชบัญญัติ 
หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และปฏบิตัิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 

หน่วยที่  3 กลุ่มงานวิชาชพีเฉพาะ 
3.1 วิทยาจารย์  
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

13,250 บาท ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาอังกฤษ  
หรือสาขาวิชาที่เรียกชื่ออื่นที่ ก.พ. 
เทียบให้เป็นคณุวุฒิทางภาษาอังกฤษ 

1. สอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี 
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานทางศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

********** 
 
 
 


