
   

    ประกาศกรมประมง 
    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 
    ------------------------------------------------ 
  ด้วยกรมประมงจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 20 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
      ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ จ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จ านวน 1 ต าแหน่ง 
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

  2. เงินเดือนที่จะได้รับ 
เงินเดือนที่จะได้รับตามระดับคุณวุฒิและประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 3,000 

กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราเงินเดือน 16,200 - 17,820 บาท 
(2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 

กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราเงินเดือน 17,830 – 19,620 บาท 
(3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 3,000 

กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราเงินเดือน 19,530 – 21,490 บาท 
ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง ลงวันที่  10 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง 

  3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
       มีลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ  

  4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องมคีุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
   4.1 คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 

(2) มีอายุ… 
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 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
 (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลือกได้ ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  4.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับ
ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 3,000 
กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(2) ได้รับ... 
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(2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 
กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลังขับเคลื่อน 3,000 
กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  5. ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร 

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th 
และ http://www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก 
“สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างกลเรือ
ปฏิบัติการ” 

(2) เลือกต าแหน่งที่ประสงค์จะสมัครและกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ 
ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD หรือ USB Flash Drive เป็นต้น 

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  

ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สมัครคัดเลือกเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ที่ตนเอง กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่สามารถน าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงได้ กรมประมงจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมคัร จ านวน 230 บาท ประกอบด้วย  
(1) ค่าธรรมเนียมสมัคร จ านวน 200 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
      เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบตามล าดับ
ของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 
ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” 
เลือก “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” 

5.5 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดพร้อมใบสมัคร 

มอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ณ สถานที่
สอบข้อเขียน รายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ  

6. เงื่อนไข... 
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6. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น 
6.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในข้อ 4.2 และต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับ 
ปริญญาบัตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ และได้รับประกาศนียบัตรจาก
กรมเจ้าท่าโดยต้องไม่หมดอายุภายในวันทีป่ิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ดังนั้น หากผู้สมัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครคัดเลือก
น ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกของกรมประมง จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
ของกรมประมง ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้มายืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ  

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 

กรมประมงจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ กรมประมง (กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า 
และส านักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง) และที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือ http://www.fisheries.go.th 
หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” 

8. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียด

ของเอกสารแนบท้ายประกาศ  

9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และ

ได้คะแนนรวมสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 

10. การประกาศ... 
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10. กำรประกำศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
10.1 กรมประมงจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน

รวมสูงจากมากไปน้อยลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสอบปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณม์ากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  

10.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(30 กันยายน 2560) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

โดยได้รับเงินเดือน ตามข้อ 2 
11.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง

เพ่ิมอีก กรมประมงอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

12. เงื่อนไขในกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วจะต้องอยู่ปฏิบัติราชการ

ในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  กรมประมง ด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
และแจ้งให้อธิบดีกรมประมงทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2560 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 
----------------------------------------- 

  1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ผู้ได้รับการบรรจุต้องสามารถปฏิบัติงานในเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดย มี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (หน้าที่ความรับผิดชอบ) ต้องปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านช่างกลเรือ ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจ ากัดเขต 

หรือเรือกลเดินประเทศใกล้เคียง หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เพ่ือให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ เพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนใช้งานและบ ารุงรักษา 
(3) ควบคุมการท างานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือตามค าสั่ง

เดินเรือ เพ่ือให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) ควบคุมการใช้ การซ่อมท า การบ ารุงรักษา การปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้า 

และเครื่องจักรกลต่าง ๆ  ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ 
เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

(5) วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน การจ่ายงาน การจัดยามเรือเดิน 
เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องกลเรือ และการใช้วัสดุสิ้นเปลื อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน  
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ  
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือแก่ส่วนราชการ 

หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท ารายงานหรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ 

เพ่ือให้การสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการต่าง ๆ 

2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดพร้อมใบสมัคร 

มอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
(1) ใบสมัคร... 
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(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่
สวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยไม่มีรอยประทับใด  ๆ
บนรูปถ่าย และใช้กระดาษอัดรูปโดยเฉพาะเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด  

(2) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 

(2.1) ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 
(2.2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 2 ฉบับ 
(2.3) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบส าเนาระเบียนแสดงผล

การเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย จ านวน 2 ฉบับ 
ทั ้งนี ้ ผู ้ที ่จะถือว่า เป ็นผู ้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั ้น ปริญญาบัตรของ

สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ 
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาประกาศนียบัตร จากกรมเจ้าท่า อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
ตามข้อ 4.2 โดยต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องถูกต้อง
ตรงกันกับหลักฐานอ่ืน จ านวน 2 ฉบับ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ 

(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) ได้แก่ หนังสือส าคัญทางทหาร (แบบ สด. 8) ที่ใช้

ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด. 9) ส าหรับทหารกองเกินและ
ทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ อายุระหว่าง 17 – 20 ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันอายุไม่เกิน 26 ปี
บริบูรณ์ หรือ (แบบ สด. 43) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
แล้วแต่กรณี จ านวน 2 ฉบับ 

(7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
- ชื่อสกุล หรือใบเปลี่ยนค าน าหน้านาม (กรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้  

 1.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 1.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 1.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 1.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 1.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องน าใบรับรองแพทย์ 

ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 

อนึ่ง… 
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  อนึ่ง ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของส าเนาเอกสารทุกแผ่น หากตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่น
พร้อมใบสมัครคัดเลือกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมประมงจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือก
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 (1) การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
           (1.1) ความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องเรือ 
           (1.2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการประมง  

         (1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 
- พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ 
 (2) สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
   2.1 สอบปฏิบัติ  

(1) การตรวจเช็คและซ่อม บ ารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ เครื่องไฟฟ้า และ
เครื่องจักรกลภายในเรือ 

(2) การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ของเรือและการควบคุมการท างานของ เครื่องยนต์เรือ
ตามค าสั่งเดินเรือ 
   2.2 สอบสัมภาษณ์  เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้คัดเลือก เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

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

 


