
 
 

(สําเนา) 
ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ 251 /๒๕๕4  

เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการและตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 ......................................................  
 ด้วยกรมเจ้าท่าจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง           

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการและตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ       
ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ.        
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับและจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
   (1) อัตราเงินเดือน  12,600 – 13,360  บาท 
   ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 121/2554  ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2554 เร่ือง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง 
   (2) จํานวนตําแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก   1  ตําแหน่ง (ส่วนกลาง) 
   (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามเอกสารหมายเลข 1 
  1.2 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
   (1) อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690  บาท 
   ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 121/2554  ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2554 เร่ือง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง 
   (2) จํานวนตําแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก   3  ตําแหน่ง  (ส่วนกลาง) 
   (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามเอกสารหมายเลข 2 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
  2.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖                  
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้  
   ก. คุณสมบัติทั่วไป  
   (๑) มีสัญชาติไทย  
   (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
   ข. ลักษณะต้องห้าม  
   (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

 /(2) เป็นคนไร้... 
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 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําความผิดทางวินัยตาม 
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ 
ตามกฎหมายอื่น  
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ  
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม       
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี  
ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) 
ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขัน
ได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว  
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า 
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
  2.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
                        (1) ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      ตามเอกสารหมายเลข 1 
                             (2) ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ                   ตามเอกสารหมายเลข 2 
 3. การรับสมัครสอบ  
  3.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 
 

   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ช้ัน 5) ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์   
 

/กรุงเทพฯ... 
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กรุงเทพฯ ต้ังแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการภาคเช้า
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
  3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
                            ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบ  จํานวน  200  บาท  
และเมื่อผู้สมัครสอบชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกัน
มาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
   (2) สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)             
ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   (5) หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี สําหรับตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือ ระดับปริญญาโท สําหรับตําแหน่งนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 
ฉบับจริง และสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   (6) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(หรือจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542) ไม่ตํ่ากว่า
ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งวิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ) ทั้งน้ี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 
   (7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่ 
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด 
   สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  “สําเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง          
ลงช่ือวันที่กํากับไว้ด้วย 
 4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ  
 4.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
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ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่  2 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปรญิญาบัตร
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
น้ันเป็นเกณฑ์ 
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง
ผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 4.3 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก.) ของ 
ก.พ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ โดยเป็นผู้สอบผ่านภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ 
 4.4 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จาคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542) ไม่ตํากว่าประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งน้ี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมฯ ยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2554  
 5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
                          กรมเจ้าท่า จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเก่ียวกับการสอบในวันที่ 21 ธันวาคม  2554  ณ. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม 
กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ช้ัน 5 ) หรือ ทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
   หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  2  ภาค  ดังนี้ 
   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน   
                      (1) ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ    ตามเอกสารหมายเลข 1 
                         (2) ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ             ตามเอกสารหมายเลข 2 
 7. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐  ทั้งน้ี คํานึงถึงหลักการวัดผล 
 8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
   (1)  การขึ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้จะเรียงลําดับที ่จากผู ้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 
ตามลําดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับ
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
   (2)  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก  
 

   /9.การบรรจุ... 
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 9. การบรรจุและแต่งตั้ง  
   (1) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 
   (2)  การสอบแข่งขันฯ ครั้งน้ี กรมเจ้าท่า ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท  
 10. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งอ่ืน 
  กรณีส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ       
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถ     
นํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งน้ีไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนได้ ซึ่งการ  
นํารายช่ือไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนน้ีให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี            
โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่รับการบรรจุได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
  กรมเจ้าท่า  ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังน้ัน   
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกัน
โปรดอย่าหลงเช่ือ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบด้วย 
 
       ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 
 
                                       (ลงช่ือ)   ถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ 
 (นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ) 
 อธิบดีกรมเจ้าท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              พัชราภรณ์/คัด/ทาน 

สําเนาถูกต้อง 
 

เบญจมาศ รามสมภพ 
(นางสาวเบญจมาศ  รามสมภพ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 



เอกสารหมายเลข 1 
หน่วยที่ 1  ตาํแหน่งนักวิชาการสิง่แวดลอ้มปฏบิตักิาร 

 

ลักษณะงานปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ          
ในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  (1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล 
ข้อมูล และการดําเนินงานติดตามตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดและปรับปรุง 
นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทางหลักเกณฑ์ กฎระเบียบเงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง       
การส่ือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างจิตสํานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม  
  (2) ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  (3) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ 

  (1) ให้คําแนะนํา ช้ีแจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วน
ราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ  
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น จัดทําสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับ งานวิชาการส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณา
กําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เง่ือนไข และกฎหมาย    
ที่เก่ียวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     

  1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางฟิสิกส์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
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  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้  

1. วิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความรู้ด้านการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (EIA/IEE) 
 - ความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบนิเวศและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ํา 
 - ความรู้ด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและรักษามลพิษทาง
ทะเลเน่ืองจากกิจกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางนํ้า 
  2. วิชาความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ   
 

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
                    จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว        
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง  
  ทั้งน้ี  กรมเจ้าท่า กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
ก่อน และผู้สอบผ่านตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.)  
 

....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
หน่วยที่ 2  ตาํแหน่งวิศวกรโยธาปฏบิตักิาร 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ           
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ํา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายทีเก่ียวข้อง 
  (2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางน้ํา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
  (3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้
รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่
เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ํา 
  (5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางน้ํา เพ่ือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
  (6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย 
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมท้ังการมีส่วนร่วม 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรม
โครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด 
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการโดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) ดังต่อไปนี้  
  วิชาความรู้ด้านวิศวกรรม 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์    
    - ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
    - ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์     
 - ความรู้เก่ียวกับการสํารวจรังวัด    
 

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
                    จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว        
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง  
  ทั้งน้ี  กรมเจ้าท่า กําหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
ก่อน และผู้สอบผ่านตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.)  
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