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ประกาศกรมเจาทา 
ท่ี  16/2555 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  
ตําแหนง  นักวิชาการขนสง  (ดานการควบคุมการจราจรทางน้ํา) 

--------------- 
 
  ดวยกรมเจาทา  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  5 กุมภาพันธ  2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
 นักวิชาการขนสง (ดานการควบคุมการจราจรทางน้ํา) ชื่อตําแหนง 
 บริหารท่ัวไป กลุมงาน 
 4  อัตรา อัตราวาง 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี มีความรูเก่ียวกับ

เรือ, ความปลอดภัยในการเดินเรือ ,ระบบควบคุมการจราจร
ทางน้ําตามมาตรฐานสากล, มีทักษะในการฟง พูด อานและ
เขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และมีความรูทาง
คอมพิวเตอรในระดับท่ีสามารถใชงานโปรแกรม Micorsoft 
ไดเปนอยางดี  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

2. ตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณ ไมเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะสุขภาพจิต การไดยิน การมองเห็น                
การสื่อสาร และสามารถควบคุมสติและอารมณในภาวะ
กดดันหรือคับขันไดเปนอยางดี และสามารถปฏิบัติงานได
ท้ังกลางวันและกลางคืน (ปฏิบัติงานเปนผลัดๆ ละ 8 – 12 
ชั่วโมง) 

และ 

 ปริญญาตรี  10,010 บาท, ปริญญาโท 12,230 บาท คาตอบแทน 
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การกํากับดูแลและการจัดการจราจร

ทางน้ํา, ใหบริการขอมูลขาวสารการเดินเรือ, การสื่อสารกับ
เรือเดินทะเลท่ีอยูในเขตทาเรือหรือในนานน้ําไทย 

ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 
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  2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบควบคุมการจราจร ( VTMIS) ท้ังการใช



อุปกรณสื่อสาร เรดารและอ่ืนๆ , บันทึกและวิเคราะหขอมูล ดูแลและ
บํารุงรักษาใหระบบและอุปกรณพรอมใชปฏิบัติงาน  เชน เครื่องชวย
การเดินเรือ, คอมพิวเตอร,ซอฟทแวร,วิทยุสื่อสาร , เรดาร, แผนท่ี
เดินเรือ, โทรทัศนวงจรปด เปนตน 

  3. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวก
และใหบริการอ่ืนๆ เก่ียวกับการเดินเรือ และความปลอดภัยในการ
เดินเรือ ตามคํารองขอ 

  4. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และท่ี        

กรมเจาทากําหนด 
สิทธิประโยชน 

 นับแตวันทําสัญญาจางถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 แล ะเม่ือ คพร. 
อนุมัติกรอบอัตรากําลังใหแลว จะ พิจารณาตอสัญญาจางตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คราวละไมเกิน  4 ป 

ระยะเวลาการจาง 

 จัดจางครัง้แรก 4 อัตรา สังกัด งานควบคุมการจราจร ศูนยควบคุมการ           
จราจรและความปลอดภยัทางทะเล (อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา 

เง่ือนไขการจัดจาง 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 มีอายไุมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 40 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร หากเปนเพศชายตองผานการ

เกณฑทหารแลว)   
 2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน                      

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
 2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรฐั 
              หมายเหต ุ

3. 

ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน และผูท่ี
ไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการตามผลการสอบนี้ จะตองรับการจัดจางและรับคาตอบแทนตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศ  ท้ังนี้จะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.วาดวย
โรคมายื่นดวย 

การรับสมัคร 
 3.1 วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ท่ี ฝายการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม 
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจาทา ถนนโยธา  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263 ระหวางวันท่ี  25 มกราคม 
2555 ถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555  เวลา 09.00 – 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 
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 3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป  (นับถึงวันป  
รับสมัคร)  จํานวน  3 รูป 



 (2)  ปริญญาบัตรพรอมใบรายงานผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัค  
โดยตองสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาใหสําเร็จการศึกษากอนวันปด  
รับสมัคร อยางละ 1 ฉบับ 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,  สําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 
 (4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ในกรณี ชื่อ – สกุล ไมตรงกับหลักฐาน 
การสมัครอ่ืน) ใบสําคัญการสมรส (ผูสมัครเพศหญิงท่ีใชชื่อสกุลไมตรงกับหลักฐานอ่ืน)  อยางละ 1 ฉบับ 
 (5) กรณีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของรัฐ จะตองมีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจา  
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งของหนวยงานนั้น ๆ มาแสดงดวย 1 ฉบับ  ยกเวนพนักงานราชการในสังกัด                
กรมเจาทา ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย เปนผูอนุญาต    
 ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 3.3 คาธรรมเนียมสอบ  และเง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ ตําแหนงละ 100 บาท เม่ือสมัครสอบ 
แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให  โดยผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน
ใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเห
ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมเจ
ทา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 

4.    การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ และกําหนด    
เวลา และสถานท่ีในการประเมิน 
 กรมเจาทา  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กําหนดวันเวลา และสถานท่ีในการประเมิน  ณ  กรมเจาทา และทาง www. md.go.th ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 

5.   หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินตางๆ ซ่ึงคณะ  
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะกําหนดสมรรถนะท่ีใชทดสอบตามความเหมาะสมของตําแหนง  และจะประกาศให
ทราบในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะตามขอ 4  ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการประเมินสมรรถน   
2 ครั้ง  ผูสมัครจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 กอน และผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี  1 จะตอง
เขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี  2  ตอไป  ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ตัวอยางสมรรถนะท่ีใชในการประเมิน วิธีการประเมิน 

1.  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง : -  จะทดสอบความรูเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบการเดินเรือ , เรือ และการควบคุมการจราจรทางน้ํา 

สอบขอเขียน / สมัภาษณ 

2. จะประเมินสมรรถนะ ของบุคคลดานความมีมนุษยสัมพันธ, วิสัยทัศน, ความสามารถ 
ในการสื่อสาร, การแกปญหาและการตัดสินใจ,  ความคิดริเริ่มสรางสรรค, การทํางานเปนทีม 
หรือ ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ 

สมัภาษณ 
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6.   เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในก 

ประเมินสมรรถนะตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและตองไมต่ํากวารอยละ 60 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดการประเมิ
สมรรถนะ 2 ครั้ง   ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60  ดวย    

 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ในกรณีท่ีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน  จะให 



ผูไดคะแนนในวิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากยังมีคะแนนเทากัน ใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 กรมเจาทา  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ   ฝายการเจาหนาท่ี   สํานักง 

เลขานุการกรม และทาง  www. md.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด  2  ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีชื่อหรือลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม 
แลวแตกรณี 

8.   การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางและเขาปฏิบัติราชการ ตามท่ีกรมเจาทากําหนด 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2555 
 

(ลงชื่อ)   ถวัลยรัฐ ออนศิระ 
(นายถวัลยรัฐ ออนศิระ) 

อธิบดีกรมเจาทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
ณัฏฐสุภา ชมภูน 

(นางณัฏฐสุภา  ชมภูนิช) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
 
 

ณัฏฐสุภา/คัด/ทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฉบับถูกตอง) 
 

(สําเนา) 
 
 

ประกาศกรมเจาทา 
ท่ี   18/2555 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
--------------- 

 

  ดวยกรมเจาทา  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ.ศ.2552  ลงวันท่ี  11 กันยายน  2552  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน และจํานวนอัตราวาง 
 หนวยท่ี 1 กลุมงานบริการ    
 1.1 สหโภชน จํานวน 1 อัตรา 
 1.2 พนักงานสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา 
 1.3 พนักงานวัดระดับน้ํา จํานวน 1 อัตรา 
 1.4 เจาพนักงานสถิติ จํานวน 2 อัตรา 
 หนวยท่ี 2  กลุมงานเทคนิคท่ัวไป    
 2.1 นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
 2.2 นายทายเรือกลลําน้ํา จํานวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  
 2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน           

      ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน     
       เวนแตเปนผูพิการและมีบัตรประจําตัวคนพิการ  ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
       ความม่ันคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑคนพิการ ขอ 4 (2) ขอ 5  และ ขอ 6  

 2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือ  
 2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง  

      อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  
 2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

      อ่ืนของรัฐ 
                         หมายเหต ุ

 

ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา หรื
พนักงานราชการ ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูก
ของสวนราชการทองถ่ิน และผูท่ีไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการตามผลการสอบนี้  จะตองรับการจัดจางและรับ
คาตอบแทนตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปนโร
ตองหามตามกฎ ก.พ.วาดวยโรค มายื่นดวย 
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3. รายละเอียดการจางงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

4. การรับสมัคร 
 4.1 วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  ท่ี ฝายการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม 
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจาทา ถนนโยธา  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263 ระหวางวันท่ี                            
6 – 14 กุมภาพันธ  2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 
 4.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป   
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3 รูป 
 (2) วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพรอมสําเนา  แสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน  
ท่ีสมัครจํานวน  1  ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และไดรับอนุมัติจาก ผูมีอํานาจ
อนุมัติกอนวันปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ,สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบบั  
 (4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุลในกรณี ชื่อ–สกุลไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน,  
ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  อยางละ 1 ฉบับ 
 (5)  หนังสือรับรองการผานงาน  (เฉพาะตําแหนงท่ีกําหนดไวในทายประกาศ) 
 (6)  กรณีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของรัฐ จะตองมีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจาก 
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งของหนวยงานนั้นๆ มาแสดงดวย 1 ฉบับ  ยกเวนพนักงานราชการในสังกัด              
กรมเจาทา ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย เปนผูอนุญาต    
 ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 4.3 คาธรรมเนียมสอบ  และเง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ  สําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ ตําแหนงละ 50 บาท 
                 ท้ังนี้  เม่ือสมัครสอบแลว กรมเจาทาจะไมจายคาธรรมเนียมสอบคืนให  และผูสมัครจะตองรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ
สมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมเจาทาจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 
 5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 กรมเจาทา  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และ 
กําหนดวัน เวลาสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ณ ฝายการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม   และทาง                         
www. md.go.th  ในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ  2555 

 

 

 

 

 



 
-3- 

 

 6.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินตางๆ โดยคณะ 
กรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะกําหนดสมรรถนะท่ีใชทดสอบตามความเหมาะสมของตําแหนง และจะ
ประกาศใหทราบในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินตามขอ 5  ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการประเมินสมรร  
2 ครั้ง  ผูสมัครจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  กอน และผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 1 จะต
เขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 2 ตอไป  ดังนี้ 

ตัวอยางสมรรถนะท่ีใชในการประเมิน   วิธีการประเมิน 

1.  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด) สอบขอเขียน / ปฏิบัต ิ

2.  ความรูเก่ียวกับระเบียบพนักงานราชการ , ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน , 
ความรูความสามารถท่ัวไป, ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบขอเขียน / ปฏิบัติ 

3.  สมรรถนะอ่ืนๆ เชน ความมีมนุษยสัมพันธ, การประสานงาน, การสื่อสาร, การคิด
วิเคราะห, การแกปญหาและการตัดสินใจ , ประสบการณในงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

สอบขอเขียน / สัมภาษณ 

 7.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนน 
ในการ ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและตองไมต่ํากวารอยละ  6   
ที่คณะกรรมการกําหนดการประเมินสมรรถนะ 2  ครั้ง   ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี   
เปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1  ไมต่ํากวารอยละ 60  ดวย    
                    การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  ในกรณีท่ีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน  จะ
ไดคะแนนในวิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา  หากยังมีคะแนนเทากั            
ผูไดรับเลขประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
 8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 กรมเจาทา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝายการเจาหนาท่ี สํานักงาน 
เลขานุการกรม และทาง  www. md.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในชื่อตําแหนงเดียวกัน หรือตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 9. สิทธิประโยชน 
 ผูผานการเลือกสรรและไดรับการจัดทําสัญญาจางแลว จะไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศ คณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ และตามท่ีกรมเจาทากําหนด 
 10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรและระยะเวลาการจาง 
  ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางและเขาปฏิบัติราชการตามท่ีกรมเจาทากําหนด  โดยมีระยะเวลา 
ไมเกินกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. อนุมัติ  

 

ประกาศ   ณ   วันที่   19  มกราคม  พ.ศ. 2555 
 

สําเนาถูกตอง 
ณัฏฐสุภา ชมภูนิช 

(นางณัฏฐสุภา  ชมภูนิช) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

       (ลงชื่อ)    ถวัลยรัฐ ออนศิระ 
(นายถวัลยรัฐ ออนศิระ) 

อธิบดีกรมเจาทา 
 

 
 
 

 
ณัฏฐสุภา/คัด/ทาน 

 
 
 



บัญชีรายละเอียดทายประกาศกรมเจาทา ท่ี  18 /2555  ลงวันท่ี  19 มกราคม  พ.ศ. 2555 

หนวยท่ี 1  กลุมงานบริการ 

ช่ือตําแหนง 
คาตอบแทน 

เดือนละ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

1.1 สหโภชน คาตอบแทนตามวุฒิ  
กรณีวุฒิต่ํากวา ปวช.  
ใหรับคาตอบแทน         
ข้ันต่ําของกลุมงาน 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดานอาหารหรือโภชนาการ  หรอื  
2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมี
ประสบการณในการประกอบอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง มาแลวไมนอย
กวา  5 ป (มีหนังสือรับรอง)  
3. เปนเพศชาย สามารถปฏิบัติงานประจําอยูท่ีสถานีนํารองได 

1. ประกอบอาหารและดูแลคุณภาพอาหาร,จัดเตรียมวัตถุดิบ
ท่ีใชสําหรับประกอบอาหารใหเพียงพอกับอัตรากําลังเจาหนาท่ี
ประจําสถานีนํารอง ,ดําเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการจัดหา
เสบียงอาหาร ฯ  
2.ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจํา 
สถานีนํารอง   
จงัหวัดสมทุรปราการ  
(ปากอาวสมทุรปราการ) 
 

1.2 พนักงานสือ่สาร ปวช. 7,370 บาท 
ปวส. 8,950 บาท 

1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาชีพช้ันสูงหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาเก่ียวกับการสื่อสาร,วิทยุสื่อสาร หรือ
โทรคมนาคม   หรอื  
2. ไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจาเหลาสัญญาณ
วิทยุ, การสื่อสาร หรือประกาศนียบัตรวิชาพนักงานสื่อสาร, 
วิชาโทรคมนาคม 
3. เปนเพศชายสามารถปฏิบัติงานประจําอยูท่ีสถานีนํารองได 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสื่อสาร เชน รับและสงขาว โดยการ
ใชเครื่องมือสื่อสารในระบบตางๆ เชน โทรเลข โทรศัพท วิทยุ 
โทรพิมพ โทรสําเนา เปนตน 
2. รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลตางๆ เก่ียวกับการสื่อสาร 
ชวยตรวจสอบ คดัเลอืกและเรยีบเรยีงขาว ชวยตรวจสอบและ
เฝาฟงการใชคลื่นความถ่ีวิทยุ ชวยจัดและทําทะเบียนความถ่ึฯ  
3.ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจํา 
สถานีนํารอง   
จงัหวัดสมทุรปราการ  
(ปากอาวสมทุรปราการ) 
  
 

1.3 พนักงานวัดระดับนํ้า คาตอบแทนตามวุฒิ  
กรณีวุฒิต่ํากวา ปวช.  
ใหรับคาตอบแทน         
ข้ันต่ําของกลุมงาน 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา และ
เคยปฏิบัติงานวัดระดับนํ้า หรือเปนผูผานการทดสอบ
ความสามารถดานเทคนิคการปฏิบัติงานวัดระดับนํ้า (ตองมี
หนังสอืรบัรอง)  

1.ปฏิบัติงานบันทึกคาระดับนํ้า เปลี่ยนกระดาษกราฟ และ
ถอดเลขนํ้า  และดูแลอาคารสถานีวัดระดับนํ้าและอุปกรณ
เครื่องใชภายในสถานี 
2.ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ปฏิบัติงานประจํา 
สถานีวัดระดับนํ้า  
จงัหวัดระนอง 

1.4 เจาพนักงานสถติ ิ ปวส. 8,950 บาท ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทาประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  (ทุกสาขาวิชา)  หรือประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม  (ทุกสาขาวิชา)  และมีความสามารถในการใช
เครื่องคอมพิวเตอร ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

1. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหขอมูล แยกประเภทหรือ กําหนด
รหัสขอมูลตางๆ ตามหลักสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลตัวเลข 
ประมวลผล ขอมูลรูปแบบรายงาน  การนําเสนอขอมูล ติดตอ
ประสานงาน  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
2.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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หนวยท่ี 2  กลุมงานเทคนิคทั่วไป 

ช่ือตําแหนง 
คาตอบแทน 

เดือนละ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

2.1 นายชางโยธา  8,950 บาท ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชา ชางโยธา ,  
ชางกอสราง หรือชางสํารวจ 
 

1. ปฏบิตังิานเก่ียวกับการออกแบบ เขียนแบบ การควบคมุกา
กอสราง  การบํารุงรักษาดานชางโยธา  การวางโครงการ
กอสรางในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับ
งานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองนํ้า อาคาร อุโมงค  เข่ือน 
ทาเทียบเรอื และสิง่กอสรางอ่ืน ๆ              
2. ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เชน  สํารวจทางเพ่ือการกอสราง  
สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจรองนํ้า  ทดลองหาคุณสมบัติขอ
ดนิ เปนตน 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือผูบังคับบัญชามอบหมายท่ี 

 

2.2 นายทายเรือกลลํานํ้า 7,370 บาท 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือ สูงกวา 
และ ถือประกาศนียบัตรนายทายเรือกลลํานํ้าช้ันสอง หรือ
ช้ันสูงกวาท่ีกําหนดใหทําการในเรือกลลํานํ้าได จากกรมเจาทา  
และประกาศนียบัตรยังไมหมดอาย ุ โดยตองมีหนังสือรับรอง
ประสบการณการปฏิบัติงานดานนายทายเรือกลมาแลวไม
นอยกวา 5 ป    
 2. เปนเพศชาย และมีความสามารถในการวายนํ้า 

1. ถือทายเรือกลลํานํ้าขนาดไมเกิน  30 ตนักรอสส 
2. บํารุงรักษาและทําความสะอาดเรือ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 



 


