
(สําเนา) 
ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่   252/๒๕๕4  

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิทยาจารย์ปฏิบัติการ  
......................................................  

 ด้วยกรมเจ้าท่าจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง     
วิทยาจารย์ปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑6 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑               
และที่ นร 1004/ว 27  ลงวันที่  27  กันยายน  2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับและจํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก  
  1.1 ตําแหน่งวิทยาจารย์ปฏิบัติการ  
  1.2 อัตราเงินเดือน 12,600 – 13,360  บาท 
      ทั้งน้ี  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 121/2554  
ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2554  เรื่อง ปัจจัย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิแบบช่วง 
  1.3 จํานวนตําแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก  1  อัตรา (ส่วนกลาง) 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การ ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและการอบรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) สอน อบรม ให้คําปรกึษา ติดตามและประเมนิผลการสอน อบรม เพ่ือให้การ สอน
และการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
       (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การสอน อบรม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  2. ด้านการวางแผน 
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด  
  3. ด้านการประสานงาน 
        (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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  4. ด้านการบริการ 
         (1) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ แก่นักศึกษา ผู้เข้าอบรม ประชาชน และหน่วยงาน 
ภายนอก เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
        (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผูร้ับบริการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. คุณสมบัติของผู้มีสทิธิสมัครสอบ  
  3.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้  
  ก. คุณสมบัติทั่วไป  
  (๑) มีสัญชาติไทย  
  (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
 ข. ลักษณะต้องห้าม  
  (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
  (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 
ตามกฎหมายอ่ืน  
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ  
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 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม       
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี  
ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) 
ให้มีสิทธิสมัคร สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขัน
ได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว  
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า 
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
  3.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ ได้รับปริญญาโทหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเคมี  ทางเคมีวิเคราะห์ 
 4. การรับสมัครสอบ  
 4.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 
                             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ช้ัน 5) ถนนโยธา  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  
กรุงเทพฯ  ต้ังแต่วันที่  7  พฤศจิกายน  – 2  ธันวาคม  2554 ในวันและเวลาราชการภาคเช้าเวลา 09.00 น.                
ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา  13.00 น. ถึงเวลา  16.00 น. 
 4.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
                             ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบ  จํานวน  200  บาท  
และเมื่อผู้สมัครสอบชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นดําและไม่สวมหมวก   ขนาด   1  น้ิ ว               
ถ่ายคร้ังเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
 (2) สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน  อย่างละ ๒ ฉบับ  
     ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 2  ธันวาคม  2554 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)             
ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
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   (5) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่ 
   - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - วัณโรคในระยะอันตราย 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  “สําเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง          
ลงช่ือวันที่กํากับไว้ด้วย 
  4.4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ  
   (1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครคือวันที่  2  ธันวาคม  2554  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 
                                 (2) ผูส้มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรอืตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบ
นํามายื่นไม่ตรงหรือเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่าจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้นและจะไม่คนืค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  (3) ผู้ประสงคจ์ะสมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 
(ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ โดยเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
                                      กรมเจ้าท่าจะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา 
สถานที่คัดเลือกในวันที่  21  ธันวาคม  2554 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สํานักงานเลขานุการกรม  (อาคาร 2 
ช้ัน 5) กรมเจ้าท่า  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า  
www.md.go.th  หัวข้อข่าวรับสมัครงาน 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
                       คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  
 7. เกณฑ์การตัดสิน  
                       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐   
 8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
                       (1) กรมเจ้าท่าจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน           
สูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ที่ ก.พ. และกรมเจ้าท่ากําหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
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 (2) การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง  
                       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ันตามที่ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัครในอัตราที่ ก.พ. กําหนด  
                       ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าตําแหน่งว่างและภายหลังมีตําแหน่งว่างเพ่ิมอีก    
กรมเจ้าท่าอาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 10. การรบัโอนผู้ได้รบัการคดัเลือก 
      กรมเจ้าท่าไม่รับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. เงื่อนไข 
                          ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่
ลาออกจากราชการ 
 กรมเจ้าท่า จะดําเนินการคัดเลือกโดยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังน้ัน  หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันน้ี โปรดอย่า
หลงเช่ือและแจ้งให้กรมเจ้าทา่ทราบด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 
 
  
                                           (ลงช่ือ)  ถวัลย์รฐั  อ่อนศิระ 

 (นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ)  
 อธิบดีกรมเจ้าท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

เบญจมาศ  รามสมภพ 
(นางสาวเบญจมาศ  รามสมภพ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ประดิษฐ์/คัด/ทาน 

 


