
 
 
 

(ส าเนา) 
ประกาศกรมเจ้าท่า 

ที ่15 /๒๕๕5 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 

         นกัเดินเรอืปฏิบัติการ  และนายช่างกลเรอืปฏิบัติการ 
...................................................... 

 

 ด้วยกรมเจ้าท่าจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมเจ้าท่า 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ .1/ว ๑ 6 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และท่ี นร 1004/ว 27                  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ          
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  ๑.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 11,970 – 15,510  บาท   
   บรรจุครั้งแรก  จ านวน  3  ต าแหน่ง   
  ๑.๒ ต าแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 11,970 – 15,510  บาท  
   บรรจุครั้งแรก  จ านวน  2  ต าแหน่ง  
  ๑.3 ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 10,340 - 15,510 บาท  
   บรรจุครั้งแรก  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 121/2554 ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2554 เรื่อง ปัจจัย วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  
 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 
 ๓. คุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 
  ๓.๑ ผู้สมัคร คัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป  
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
       (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม  
       (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
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    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าความผิดทางวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร คัดเลือก 
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามท่ีได้รับคัดเลือก ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า รับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๓.๒ ผู้สมัคร คัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 ๔. การรับสมัครสอบ 
  ๔.๑ สถานที่รับสมัคร  ให้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองไดท้ี่ฝุายการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5)  
  ๔.2 ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  23 - 31 มกราคม  2555  ในวันและเวลาราชการ  
ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบ่าย  13.00 – 16.00 น. 
  4.3 ผู้สมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง  ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการได้เพียงต าแหน่งเดียว 
  ๔.4 ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ 
200  บาท   
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   เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตหรือจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก  
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต นั้น  
  ๔.5 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด าและไม่สวมหมวก  ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว     
ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป 
   (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา( Transcript  of  
Records) จ านวนอย่างละ  2  ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือ
หนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือกคือวันที่  31 มกราคม 2555 
   กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะถืออยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3) ส าเนาประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือตามข้อ 3.2 จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (5) ส าเนาหลักฐานที่แสดงความรู้ความสามารถพิเศษที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ต าแหน่งที่สมัคร 
   (6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)             
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   ( 7) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  (ต้นฉบับ)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
      ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครคัดเลือก
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  กรมเจ้าท่าจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
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 5. การประกาศรายช่ือผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
     กรมเจ้าท่าจะประกาศรายชื่อผู้ สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกให้ทราบ ณ  ฝุายการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม (อาคาร 2 ชั้น 5) กรมเจ้าท่า  แขวงตลาดน้อย 
เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์  http://www.md.go.th ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ าว่าร้อยละ 60      
  8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  (1) กรมเจ้าท่าจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามล าดับ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   
ที่ ก.พ.และกรมเจ้าท่าก าหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
  (2) การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศ        
รับสมัครในอัตราที่ ก.พ. ก าหนด 
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าต าแหน่งว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีกกรมเจ้าท่า
อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 ๑0. การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก 
  กรมเจ้าท่าไม่รับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. เงื่อนไข 
  เมื่อส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว กรมเจ้าท่า
จะด าเนินการตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ ด้วยว่า “ห้าม ส่วนราชการโอนผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งต่างๆ นั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป”ี 
  

  กรมเจ้าท่า จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที่   13   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕5 
 

                                           (ลงชื่อ)   ถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ 
(นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ) 

อธิบดีกรมเจ้าท่า 
 

          พัชราภรณ์/คัด/ทาน 
 

ส าเนาถูกต้อง 
เบญจมาศ  รามสมภพ 

(นางสาวเบญจมาศ  รามสมภพ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่  15  /๒๕๕5  ลงวันที่  13  มกราคม  2555 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 
        นกัเดินเรอืปฏิบัติการ และนายช่างกลเรอืปฏิบัติการ 
 

หน่วยที่ ๑ ต าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                      1. ด้านการปฏิบัติการ 
                          (1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดตั้งเครื่องจักรและ
ส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนอนุมัติการต่อเรือ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
                          (2) ตรวจเรือ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ และเพ่ือออกหนังสือส าคัญรับรองต่าง ๆ 
                          (3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เรือ
และเครื่องจักรกลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรเรือ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เรือ 
                          (4) ค านวณก าลังแรงม้า ค านวณขนาดระวางและน้ าหนักบรรทุก ก าหนดเส้นแนวน้ า
บรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
                          (5) ตรวจจ านวนและคุณสมบัติของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจ าเรือ เครื่องช่วยชีวิต
และเครื่องดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
                          (6) พิจารณาจ านวนและคุณสมบัติของคนประจ าเรือ จ านวนคนโดยสาร ตรวจสภาพเรือ
ที่จะใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายของเรือท่ีมีอุบัติเหตุโดนกันหรืออุบัติเหตุอื่น  ๆ
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
                          (7) ตรวจปูมช่างกลเรือเดินทะเล เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐาน 
                          (8)  สอบความรู้ความช านาญผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ เพ่ือให้ได้คนประจ าเรือที่มี
ประสิทธิภาพ 
                     

 2. ด้านการวางแผน 
                         วางแผนการท างานทีร่ับผิดชอบรว่มด าเนินการวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรอื
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
                     

  3. ด้านการประสานงาน 
                          (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
                          (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                      

เอกสารหมายเลข ๑ 
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 4. ด้านการบริการ 
                          (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจเรือ  แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ         
  (2) จัดท าข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานตรวจเรือ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเรือ  ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
หรือทางวิศวกรรมโยธา และ 
  ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 750 - 
3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 3,000 
กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
 

หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งเดินเรือปฏิบัติการ ส าหรับต าแหน่งท่ีบรรจุครั้งแรก 
 ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบควบคุมการจราจร( Vessel Traffic Management Information 
System) ส าหรับสื่อสารกับเรือเดินทะเล ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เรือเดินทะเลเพื่อความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวก รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจราจรเพ่ือจัดการจราจรทางน้ า  ให้ค าแนะน า       
ในการเดินเรือและกรณีเหตุฉุกเฉิน และก ากับการเดินเรือและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เดินเรือ ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานเดินเรือ  งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือการ
วางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางที่ก าหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและ
บ ารุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือท่ีมีปัญหายุ่งยากทางเทคนิค
ด้วยตนเอง เพ่ือให้เรือถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย  
   (2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและรายงานผู้บังคับการเรือ
เกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยมวิทยาเพ่ือให้ข้อมูลด้านการเดินเรือเป็นปัจจุบัน 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือในกรณีผู้บังคับการเรือไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
เพ่ือให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อย  
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 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
   (1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงในทางวิชาการเก่ียวกับการเดินเรือแก่ประชาชนทั่วไป 
  (2)  จัด การอบรม เผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่
บุคลากรประจ าเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางวิทยาการเดินเรือ และ  
 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝุายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล  ขนาด 500 
ตันกรอส หรือมากกว่า  หรือ ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล  ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส    
จากกรมเจ้าท่า หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
 2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล  ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือ 
มากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล  ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า 
หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
  2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล  ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ 
มากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได ้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 

หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลเรือ ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                      1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจ ากัด
เขตหรือเรือกลเดินทะเลใกล้เคียง หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เพ่ือให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนใช้งานและบ ารุงรักษา 
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   (3) ควบคุมการท างานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ
ตามค าสั่งเดินเรือ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ควบคุมการใช้  การซ่อมท า การบ ารุงรักษา  การปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ
เครื่องไฟฟูาและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในเรือ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงาน
เครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
   (5) วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝุายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน  การจ่ายงาน การจัดยาม
เรือเดิน เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องมือกล และการใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     

 2. ด้านการวางแผน 
                         วางแผนการท างานทีร่ับผิดชอบรว่มด าเนินการวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
                         (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
                         (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

                     4. ด้านการบริการ 
                         (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ 
                         (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท ารายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงาน
เครื่องกลเรือ  เพื่อ ให้การ สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน  หลักเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ  
 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล  ขนาดก าลังขับเคลื่อน  
3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
  2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล  ขนาดก าลังขับเคลื่อน  750-
3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
   2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล  ขนาดก าลังขับเคลื่อน  3,000 
กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือทีก่รมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

………………………………………. 
 
 


