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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๖ (ช่างก่อสร้างช้ัน ๑)   

หมวดราคากลาง  แผนกก่อสร้าง  กองช่างโยธา  ฝ่ายการช่าง 

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๖ (ช่างก่อสร้างชั้น ๑)  หมวดราคากลาง  แผนกก่อสร้าง  กองช่างโยธา  ฝ่ายการช่าง  

จ านวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๓,๔๑๐ บาท  บาท  ผู้สมัครต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  และมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  หรือสาขาวิชาโยธา          

หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  และ     

 ข้อ ๒ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง หรือซ่อมสร้าง หรือบ ารุงรักษาอาคาร  

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี    

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 

 

/ ๒ ... 
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รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดอีาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามข้อ ๒.๒ 
     

/ ๒ ... 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript)  
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น) (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย) 
     ๒.๑.๓.๕ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง            
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง    
ตรงตามประกาศทางอีเมล recruit.thaiport@gmail.com ภายในวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ               
เข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าวให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 

mailto:recruit.thaiport@gmail.com%20ภายใน
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ๔ - 

 

 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ท่ี  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     

จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 

   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ตน้ฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 

   ๙.๔ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน (ต้นฉบับ)  จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๙.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          

ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 

   ๙.๖ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 

พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย)     

   ๙.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
  

/ ๕ ... 
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ๕ - 

 

 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 



 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๕ (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)   

หมวดช่างซ่อมเครื่อง  แผนกโรงไฟฟ้า  กองบริการงานช่าง  ฝ่ายการช่าง 

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่ งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๕ (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)  หมวดช่างซ่อมเครื่อง  แผนกโรงไฟฟ้า  กองบริการงานช่าง  

ฝ่ายการช่าง  จ านวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บาท  บาท  ผู้สมัครต้องเป็นชาย  ได้รับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเครื่องกล  หรือสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  และสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ได ้  

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ตามความสมัครใจ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก

กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และการท่าเรือฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิก                 

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคบักองทุนฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 

รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามข้อ ๒.๒ 
     

/ ๒ ... 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) 
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น)  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้ าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง ทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง                 
ตรงตามประกาศทางอี เมล  recruit.thaiport@gmail.com ภ ายในวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๕  มิ ฉะนั้ น                     
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าว ให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 

mailto:recruit.thaiport@gmail.com%20ภายใน
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 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ท่ี  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     
จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
   ๙.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย)     
   ๙.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 

/ ๕ ... 
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 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 
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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๔   

สังกัดแผนกอาคาร  กองบริหารสินทรัพย์  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด   

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๔  หมวดดูแลอาคาร  จ านวน ๑ อัตรา  และหมวดหลักฐานอาคาร  จ านวน ๑ อัตรา     

สังกัดแผนกอาคาร  กองบริหารสินทรัพย์  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  รวม ๒ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บาท  

ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  หรือช่างเขียนแบบ  หรือช่างส ารวจ  หรือเทคนิค

สถาปัตยกรรม  หรือการออกแบบ  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่     

รถจักรยานยนต์  และสามารถขับขี่ได้ 

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ตามความสมัครใจ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก

กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และการท่าเรือฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิก                

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามข้อ ๒.๒ 
     

/ ๒ ... 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) 
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น) (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย)  
     ๒.๑.๓.๕ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเ จ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

/ ๓ ... 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง ทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง                 
ตรงตามประกาศทางอีเมล recruit.thaiport@gmail.com ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าว ให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 
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 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ท่ี  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     
จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๔ ใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
   ๙.๘ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย)     
   ๙.๙ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 

/ ๕ ... 
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 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 
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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๔   

แผนกบริหารอาคาร  กองบริการงานช่าง  ฝ่ายการช่าง 

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่งช่างเทคนิค ๔  แผนกบริหารอาคาร  กองบริการงานช่าง  ฝ่ายการช่าง  จ านวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน 

๑๐,๗๔๐ บาท  บาท  ผู้สมัครต้องเป็นชาย  ปฏิบัติงานบนที่สูงได้  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  

หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือช่างกลโรงงาน  หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง (สาขางานเครื่องมือกล หรือซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล)   และสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ได ้  

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ตามความสมัครใจ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก

กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และการท่าเรือฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนั กงานที่เป็นสมาชิก                

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

/ ๒ ... 
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รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามข้อ ๒.๒ 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) 
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น)  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง ทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง                 
ตรงตามประกาศทางอีเมล recruit.thaiport@gmail.com ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ      
เข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าว ให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ๔ - 

 

 

 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ท่ี  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     
จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
   ๙.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครสอบเป็นชำย)     
   ๙.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 

/ ๕ ... 
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 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 



 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งพนักงานช่างกลเรือ ๓ (กระซับช่างกล)   

เรือสันดอน ๗  กองการขุดลอก  ฝ่ายการร่องน  า 

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่ งพนักงานช่างกลเรือ ๓ (กระซับช่างกล)  เรือสันดอน ๗  กองการขุดลอก  ฝ่ายการร่องน้ า               

จ านวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐ บาท  ผู้สมคัรต้องเป็นชาย  ว่ายน้ าเป็น  และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑ มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  และ     

 ข้อ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง  หรือประกาศนียบัตรลูกเรือ

เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล  หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 

จากกรมเจ้าท่า  และ     

 ข้อ ๓ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระซับช่างกล เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ      

ของหน่วยงานที่เชื่อถือได้  มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี    

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 
 

/ ๒ ... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 

รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี  

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามข้อ ๒.๒ 
     

/ ๒ ... 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) 
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำประกำศนียบัตรทำงเรือ จำกกรมเจ้ำท่ำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน  
     ๒.๑.๓.๕ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น)  
     ๒.๑.๓.๖ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั งนี   ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง              
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง                 
ตรงตามประกาศทางอีเมล recruit.thaiport@gmail.com ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าว ให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 

mailto:recruit.thaiport@gmail.com%20ภายใน
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 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ท่ี  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     
จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๔ ประกาศนียบัตรทางเรือ จากกรมเจ้าท่า (ต้นฉบับ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๕ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน (ต้นฉบับ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
   ๙.๗ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ  
   ๙.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

/ ๕ ... 

   

http://www.port.co.th/
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 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 
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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ในต าแหน่งพนักงานปากเรือ ๓ (กระซับปากเรือ)   

เรือขุด ๓  แผนกเรือขุด  กองการขุดลอก  ฝ่ายการร่องน  า 

------------------------------------- 

 

 ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และก าหนด           

อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ              

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 

ในต าแหน่งพนักงานปากเรือ ๓ (กระซับปากเรือ)  เรือขุด ๓  แผนกเรือขุด  กองการขุดลอก  ฝ่ายการร่องน้ า               

จ านวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐ บาท  ผู้สมัครต้องเป็นชาย  ว่ายน้ าเป็น  และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑ มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  และ     

 ข้อ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง  หรือประกาศนียบัตร

ลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล  จากกรมเจ้าท่า  และ     

 ข้อ ๓ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระซับปากเรือ เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ      

ของหน่วยงานที่เชื่อถือได้  มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี    

 ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร             

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งที่

สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอ่ืนได้ เว้นแต่              

ในระยะเวลา ๓ ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใด  

ก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากต าแหน่งเดิม       

และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการท างานใหม่ 

 

 

/ ๒ ... 
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รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

 

 ข้อ ๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี  

   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

   ๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 

   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็ นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 

   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหา

คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 

   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 

   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน             

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

   ทั้งนี้  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร เพ่ือสอบคัดเลือก 

เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 

   ๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   

    ๒.๑.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ครสอบ ทางอิน เทอร์ เน็ ตที่  www.port.co.th        

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่                

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร

สอบตามขอ้ ๒.๒ 
     

/ ๒ ... 
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    ๒.๑.๒ ผู้สมัครเมื่อด าเนินการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้  และให้ผู้สมัครเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

    ๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ความเป็นจริง และต้องแนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

     ๒.๑.๓.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน  

     ๒.๑.๓.๒ ส ำเนำประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน              
ที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) 
     ๒.๑.๓.๓ ส ำเนำประกำศนียบัตรทำงเรือ จำกกรมเจ้ำท่ำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ  
     ๒.๑.๓.๔ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน  
     ๒.๑.๓.๕ ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ 
หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น)  
     ๒.๑.๓.๖ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี / ถ้ำต้องใช้) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น  
     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ      

รับสมัครสอบนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

    ๒.๑.๔ การสมั ครสอบตามประกาศนี้  ถื อว่ าผู้ สมั ครเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ                   

และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ดังนั้น หากผู้สมัครคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน                

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

    ๒.๑.๕ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

    ๒.๑.๖ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ         

จะออกแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 

    ๒.๑.๗ ผู้ สมั ครต้องเก็บหลักฐานการช าระค่ าธรรม เนี ยมสมั ครสอบไว้             

เป็นหลักฐานและน าไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบในวันท าการสอบ 

    ๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

/ ๓ ... 
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   ๒.๒ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

    ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช าระเงินที่ เคาน์ เตอร์

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ านวนเงิน ๓๐๐ บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน         

ทั่วประเทศ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเวลาท าการของธนาคาร 

    ทั งนี   ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ    

ตามประกาศนี  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท าการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั ง กองทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั น ๑๑ อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ 

 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน            
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว โปรดติดต่อหมวดรับสมัคร แผนกบรรจุและแต่งตั้ง              
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครสอบที่ถูกต้อง                 
ตรงตามประกาศทางอีเมล recruit.thaiport@gmail.com ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบ 
   ทั้งนี้   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต าแหน่งดังกล่าว ให้ทราบในภายหลังทาง 
www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน   
   ส าหรับ วัน เวลา สถานที่ สอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที่  www.port.co.th             

หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ 

 ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

    วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    

   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)  

    วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่  ความรู้หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 

   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  

   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 

 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  

   ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒ หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

   / ๔ ... 
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 ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ นบัญชีผู้สอบได้ 

   ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐        

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป         

จะไม่น ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน                

ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนน

รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้ 

 ข้อ ๗ การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  

   การท่าเรือฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ที่  www.port.co.th  

 ข้อ ๘ การขึ นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะบรรจุผู้สอบได้ตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร ส าหรับผู้สอบได้ที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่ อมีต าแหน่งว่างตามความจ าเป็น

ของการท่าเรือฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันทีป่ระกาศผลสอบ 

 ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   ๙.๑ บัตรประจ าตั วประชาชน หรือบั ตรข้าราชการ แล้ วแต่กรณี   พร้อมส าเนา                     
จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๔ ประกาศนียบัตรทางเรือ จากกรมเจ้าท่า (ต้นฉบับ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๕ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน (ต้นฉบับ)  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รูป 
   ๙.๗ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) 
พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ  
   ๙.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่ อ หรือชื่อสกุล 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในประกอบการบรรจุ             

เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ       

การสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้ง

ด าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

   ทั้งนี้   การท่าเรือฯ จะด าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ่ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน         

ตามประกาศรับสมัครในวันที่ได้ท าการสมัคร เพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

/ ๕ ... 

   

http://www.port.co.th/


 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ๕ - 

 

 ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซ่ึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้าทดลองปฏิบัติงานใน การท่าเรือฯ 

ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงาน

ในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันท ี

   ในกรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน

๑๕ วันท าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์ เข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ              

และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื่นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๒ การแต่งตั งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ่งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้    

เมื่อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการท่าเรือฯ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน           

ของการท่าเรือฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ สมควรให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ต่อไป 

 

------------------------------------------------ 


