
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
รายช่ือต าแหน่งว่างแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

---------------------------------------- 
 
 ๑. กลุ่มที่ ๑  ระดับคุณวุฒปิริญญาตรี  ได้แก่ 
  ๑.๑ ต ำแหน่งสถำปนิก ๘  แผนกสถำปัตย์  กองแบบแผนและค ำนวณ  ฝ่ำยกำรช่ำง 
อัตรำเงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
หรือสำขำสถำปัตยกรรมภำยใน มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม สำขำสถำปัตยกรรมหลัก  
หรือสำขำสถำปัตยกรรมภำยใน สำมำรถใช้โปรแกรม AUTO CAD และใช้คอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์และออกแบบ
สถำปัตยกรรมได้ และมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนสถำปัตย์ มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
  ๑.๒ ต ำแหน่งวิศวกร ๘ (ไฟฟ้ำ)  แผนกวิศวกรรม  กองแบบแผนและค ำนวณ  ฝ่ำยกำรช่ำง 
อัตรำเงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มีใบอนุญำต 
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ แขนงไฟฟ้ำก ำลัง  สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำ
รำยกำรค ำนวณและจัดท ำแบบได้  และมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนไฟฟ้ำ มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
  ๑.๓ ต ำแหน่งวิศวกร ๘ (โยธำ)  แผนกวิศวกรรม  กองแบบแผนและค ำนวณ  ฝ่ำยกำรช่ำง 
อัตรำเงินเดือน ๑๗,๘๓๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ  มีใบอนุญำต 
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ และมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนโยธำ มำแล้ว 
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
  ๑.๔ ต ำแหน่งนิติกร ๖  สังกัดกองกฎหมำย  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีนิติศำสตรบัณฑิต  และมีใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำม 
  ๑.๕ ต ำแหน่งบุคลำกร ๖  หมวดพัฒนำระบบบุคลำกร  แผนกวำงแผนระบบบุคลำกร 
กองทรัพยำกรบุคคล  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงอักษรศำสตร์  หรือบริหำรธุรกิจ  หรือนิติศำสตร์  
หรือรัฐศำสตร์  หรือศิลปศำสตร์ (ยกเว้นสำขำนำฏศิลป์  ดุริยำงคศิลป์ คหกรรมศำสตร์)  หรือเศรษฐศำสตร์ 
  ๑.๖ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม ๖  แผนกพัฒนำหลักสูตร  กองพัฒนำบุคคล  ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงอักษรศำสตร์  หรือบริหำรธุรกิจ  หรือนิติศำสตร์  
หรือรัฐศำสตร์  หรือศิลปศำสตร์ (ยกเว้นสำขำนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คหกรรมศำสตร์)  หรือเศรษฐศำสตร์  
หรือนิเทศศำสตร์  หรือครุศำสตร์ 
 
 

/ ๒ ... 
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  ๑.๗ ต ำแหน่งนักวิชำกำร ๖  ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีทำงเศรษฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ (สำขำกำรเงิน  
หรือกำรตลำด  หรือกำรจัดกำรทั่วไป  หรือธุรกิจระหว่ำงประเทศ  หรือกำรขนส่ง  หรือโลจิสติกส์ หรือสถิติ)  
หรือวิทยำศำสตร์ (สำขำกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือ หรือกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี)   
  ๑.๘ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ๖  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรีวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  หรือสำขำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  หรือสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  หรือสำขำวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
หรือปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือสำขำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  ๑.๙ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๖  หมวดต่ำงประเทศ  แผนกธุรกำร   
กองบริหำรงำนทั่วไป  ส ำนักบริหำรงำนสนับสนุน  ท่ำเรือแหลมฉบัง  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับปริญญำตรี  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  และ 
   ๑.๙.๑ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่ำ ๕.๕ คะแนน  หรือ 
   ๑.๙.๒ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL (Paper – Based Test : PBT)       
ไม่น้อยกว่ำ ๕๔๗ คะแนน  หรือ 
   ๑.๙.๓ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL (Computer – Based Test : CBT)       
ไม่น้อยกว่ำ ๒๑๐ คะแนน  หรือ 
   ๑.๙.๔ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL (Internet – Based Test : IBT)       
ไม่น้อยกว่ำ ๗๘ คะแนน  หรือ 
   ๑.๙.๕ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ EF ไม่น้อยกว่ำระดับ ๑๐ 
   ทั้งนี้  ผลกำรทดสอบต้องมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร     
 
 ๒. กลุ่มที่ ๒  ระดับคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ได้แก่ 
  ๒.๑ ต ำแหน่งพนักงำนบัญชี ๖  อัตรำเงินเดือน ๑๓,๔๑๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำกำรบัญชี และมีหนังสือ
รับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี   
  ๒.๒ ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ๖  อัตรำเงินเดือน ๑๓,๔๑๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำกำรบัญชี หรือกำรตลำด  
หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือกำรเงินและกำรธนำคำร  มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติและระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐฯ  และคลังพัสดุ  และมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี   
 
 

/ ๓ ... 
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  ๒.๓ ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ๕ (งำนช่ำงกลึง)  หมวดช่ำงกลโรงงำน  แผนกโรงงำนซ่อม 
กองบริกำร  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  
(สำขำงำนเครื่องมือกล)  หรือสำขำวิชำเทคนิคโลหะ (สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมอุตสำหกรรม  หรือสำขำงำนเทคนิค 
กำรเชื่อมโลหะ  หรือสำขำงำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมต่อตัวถังรถโดยสำร)   
  ๒.๔ ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ๕ (งำนซ่อมระบบไฮดรอลิก)  หมวดซ่อมเครื่องจักรกล   
แผนกโรงงำนซ่อม  กองบริกำร  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 
  ๒.๕ ต ำแหน่งพนักงำนเครื่องมือทุ่นแรง ๕  แผนกขนส่ง  กองบริกำร  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ 
อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
หรือสำขำวิชำไฟฟ้ำ  หรือสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์  และมีใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทไม่ต่ ำกว่ำชนิดที่ ๓ (ท.๓)   
  ๒.๖ ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ๕ (ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์อำวุโส) สังกัดกองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 
ฝ่ำยบริกำรท่ำและเครื่องมือทุ่นแรง  ท่ำเรือกรุงเทพ  อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล    
  ๒.๗ ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ๕ (ช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส)  หมวดช่ำงซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  แผนกซ่อมเครื่องมือ 
ทุ่นแรง ๑ กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง  ฝ่ำยบริกำรท่ำและเครื่องมือทุ่นแรง  ท่ำเรือกรุงเทพ  อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  
หรือสำขำวิชำไฟฟ้ำ  หรือสำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์  หรือสำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์   
  ๒.๘ ต ำแหน่งพนักงำนกำรสินค้ำ ๕  แผนกจัดกำรสินค้ำ  กองกำรท่ำ  ส ำนักปฏิบัติกำร 
ท่ำเรือแหลมฉบัง  อัตรำเงินเดือน ๑๒,๖๙๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  
 
 ๓. กลุ่มที่ ๓ ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก ่
  ๓.๑ ต ำแหน่งพนักงำนช่ำงกลเรือ ๔ (ช่ำงไฟฟ้ำ)  เรือท่ำเรือ ๑๒๓  แผนกเครื่องหมำยทำงเรือ   
กองกำรส ำรวจร่องน้ ำ  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ว่ำยน้ ำเป็น ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
ก ำลัง  หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนชุมพลทหำรเรือ พรรคพิเศษ เหล่ำทหำรช่ำงยุทธโยธำ ไฟฟ้ำ  และได้รับ 
ประกำศนียบัตรไม่ต่ ำกว่ำคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกำศนียบัตรลูกเรือเข้ำยำมฝ่ำยช่ำงกลของเรือกลเดินทะเล  
หรือประกำศนียบัตรลูกเรือเข้ำยำมฝ่ำยช่ำงกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จำกกรมเจ้ำท่ำ 
  ๓.๒ ต ำแหน่งพนักงำนช่ำงกลเรือ ๔ (ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์)  เรือสันดอน ๗  กองกำรขุดลอก  
ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ว่ำยน้ ำเป็น ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์   
หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนชุมพลทหำรเรือ  พรรคพิเศษ  เหล่ำยุทธโยธำ  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  และได้รับ 
ประกำศนียบัตรไม่ต่ ำกว่ำคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกำศนียบัตรลูกเรือเข้ำยำมฝ่ำยช่ำงกลของเรือกลเดินทะเล  
หรือประกำศนียบัตรลูกเรือเข้ำยำมฝ่ำยช่ำงกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จำกกรมเจ้ำท่ำ 

  / ๔ ... 
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  ๓.๓ ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ๔ (งำนซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)  หมวดซ่อมเครื่องจักรกล 
แผนกโรงงำนซ่อม  กองบริกำร  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
  ๓.๔ ต ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร ๔ (พนักงำนวิทยุ)  หมวดสถำนีรับ-ส่งวิทยุ  แผนกสื่อสำร 
กองบริกำรท่ำ  ฝ่ำยบริกำรท่ำและเครื่องมือทุ่นแรง  ท่ำเรือกรุงเทพ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ส ำเร็จวิชำกำรสื่อสำรจำกโรงเรียนสื่อสำรทหำรบก หรือทหำรเรือ  
หรือทหำรอำกำศ และเคยปฏิบัติงำนในหน้ำที่พนักงำนวิทยุมำแล้วเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี  หรือได้รับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์  หรือสำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม  หรือไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
(สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนำคม หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์) และมีใบรับรองผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร  
GMDSS GOC หรือ GOC    
  ๓.๕ ต ำแหน่งพนักงำนส ำรวจร่องน้ ำ ๔  หมวดส ำรวจที่ ๑ - ๓  แผนกส ำรวจร่องน้ ำ 
กองกำรส ำรวจร่องน้ ำ  ฝ่ำยกำรร่องน้ ำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๗๔๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย ว่ำยน้ ำเป็น ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำส ำรวจ  
หรือสำขำวิชำสถำปัตยกรรม  หรือสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง  หรือสำขำวิชำโยธำ  
  ๓.๖ ต ำแหน่งพยำบำล ๓ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)  กลุ่มงำนทันตกรรม  ส ำนักแพทย์และอนำมัย 
อัตรำเงินเดือน ๑๐,๑๕๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องได้รับประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ซึ่งทันตแพทยสภำรับรอง 
  ๓.๗ ต ำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ๓ (สำยตรวจพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย) 
หมวดรักษำควำมปลอดภัย ๑ - ๔  แผนกรักษำควำมปลอดภัย  กองรักษำควำมปลอดภัย  ฝ่ำยบริหำรงำนสนับสนุน  
ท่ำเรือกรุงเทพ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๑๕๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นชำย มีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น และเคยรับรำชกำรทหำรมำแล้ว 
  ๓.๘ ต ำแหน่งพนักงำนปำกเรือ ๒ (พนักงำนขุด)  อัตรำเงินเดือน ๙,๕๘๐ บำท 
   ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย ว่ำยน้ ำเป็น มีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น  และได้รับ
ประกำศนียบัตรไม่ต่ ำกว่ำนำยท้ำยเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกำศนียบัตรลูกเรือยำมสะพำนเดินเรือของเรือกล 
เดินทะเล  จำกกรมเจ้ำท่ำ  

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

หมายเหต ุ
 การนับอายุการท างานหรือประสบการณ์ในการท างาน ตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่ใช้เป็น
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบต าแหน่งว่าง  ให้นับตั้งแต่วันเริ่มต้นการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ตามคุณวุฒดิังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งว่างนั้นๆ 
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รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก 
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   

----------------------------------------- 
 
 ข้อ ๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒ อายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที ปิดรับสมัคร) 
หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว 
   ๑.๓ เป็นผู้เลื อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือติดยาเสพติดให้โทษ  
หรือเป็นโรคเรื้อน  หรือวัณโรคในระยะอันตราย  หรือโรคเท้าช้างในระยะที ปรากฏอาการเป็นที น่ารังเกียจแก่สังคม 
หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคเรื้อรังที ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงาน 
   ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ  หรือถูกพักงาน  หรืออยู่ในระหว่างต้องหา
คดีอาญาซึ งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท 
   ๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด 
   ๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิด 
ที ได้กระท่าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
   ๑.๑๐ ไม่เคยต้องค่าพิพากษา หรือค่าสั งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร ่ารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ มข้ึนผิดปกติ   
   ทั้งนี้  พระภิกษุหรือสามเณร  การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครเพื อสอบคัดเลือก 
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที  นว ๘๙ / ๒๕๐๑  
ลงวันที  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕  ของค่าสั งมหาเถรสมาคม ลงวันที  ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
 ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ 
   ๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที   https://portjob63.com  
ตั้งแต่วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพิมพ์รายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมทั้งช่าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามข้อ ๒.๙ 

   ๒.๒ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้หลายกลุ่มคุณวุฒิตามที มีคุณสมบัติ ซึ งเมื อสมัครแล้ว 
จะแก้ไข หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาที ก่าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มคุณวุฒิ 
 
               
              / ๒ ... 
  

https://portjob63.com/
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   ๒.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ 
เป็นจริง  โดยต้องแนบไฟล์เอกสารประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงตามกลุ่มคุณวุฒิที สมัครสอบ  ในกรณีที มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามกลุ่มคุณวุฒิที สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบนี้   
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส่าหรับผู้นั้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ      
   ๒.๔ การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื อและรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัคร
สอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 
   ๒.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคลผู้มี
คุณสมบัติทั วไป และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
   ๒.๖ ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที ก่าหนดอย่างเคร่งครัด  โดยระบบจะออก
แบบฟอร์มการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ 
   ๒.๗ ผู้สมัครสอบต้องเก็บหลักฐานการช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน  
และน่าไปยื นเพื อแสดงต่อเจ้าหน้าที ควบคุมการสอบในวันท่าการสอบ 
   ๒.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื อช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในวันและเวลา 
ที ก่าหนด  และเมื อช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
   ๒.๙ ค่าธรรมเนียม วิธีการ และช่องทางช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
    ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่อหนึ งกลุ่มคุณวุฒิ เป็นจ่านวนเงิน ๔๕๐ บาท  
(สี ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว  ซึ งประกอบด้วย  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ่านวน ๔๒๐ บาท  
(สี ร้อยยี สิบบาทถ้วน) ค่าด่าเนินการจัดการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จ่านวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๐๐ น.  โดยผู้สมัครสามารถ 
ช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ ๒ ช่องทาง  ดังนี้  
    ๒.๙.๑ ช่าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 
     ผู้สมัครสามารถใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 
เพื อช่าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารที เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment (ธนาคารไทยพาณิชย์/
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย/ธนาคารยูโอบี/ 
ธนาคารธนชาต/ธนาคารออมสิน/ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย/ธนาคารเกียรตินาคิน/ธนาคารทิสโก้/ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ)        
โดยสามารถเลือกวิธีช่าระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้ 
     2.9.๑.1   กรณีผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการช่าระเงินจากระบบ ให้เลือก
เมนูสแกนเพื อช่าระเงินจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกนที บาร์โค้ด หรือ QR 
code ที ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการช่าระเงิน และด่าเนินการตามขั้นตอนวิธีช่าระเงินของแต่ละธนาคารข้างต้นจนส่าเร็จ 

/ ๓ ... 



 

 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ๓ - 

 
     
     2.9.๑.2   กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการช่าระเงินจากระบบ     
เมื อลงทะเบียนเรียบร้อยจะปรากฏแบบฟอร์มการช่าระเงินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ให้ผู้สมัครสอบเลือกเมนูสแกน     
เพื อช่าระเงินจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกนที บาร์โค้ด หรือ QR code      
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และด่าเนินการตามขั้นตอนวิธีการช่าระเงินของแต่ละธนาคารดังกล่าวจนส่าเร็จ 
    ๒.๙.๒ ช่าระเงินผ่านเครื อง ATM (โดยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code) 
     ผู้สมัครที มีบัตร ATM ของธนาคารที เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment 
(ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย 
/ธนาคารยูโอบี/ธนาคารธนชาต/ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย/ธนาคารมิซูโฮ)  สามารถเลือกช่าระเงินผ่านเครื อง ATM          
ของธนาคารดังกล่าว  โดยน่าแบบฟอร์มการช่าระเงินไปท่ารายการช่าระเงินผ่านเครื อง ATM  เลือกรายการ  
“เติมเงิน/ช่าระเงิน/บาร์โค้ด” สแกนบาร์โค้ด หรือ QR code  ที ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการช่าระเงิน  
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าจอ แล้วกดยืนยันการช่าระเงิน ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการช่าระเงิน (Slip)  
ไว้เป็นหลักฐานด้วย  
   ผู้สมัครสอบที มีข้อสงสัยเกี ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที ใช้ในการสมัครสอบตามประกาศนี้  
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ มเติมก่อนท่าการสมัครได้ที แผนกบรรจุและแต่งตั้ง  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส่านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2๒๖๙-๕๔๓๖ 
และ 0-2269-5437  ในวันและเวลาราชการ  
   ส่าหรับผู้สมัครสอบที มีข้อสงสัยเกี ยวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-58๙๕ 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบเพิ มเติมได้ที   www.port.co.th 
และ https://portjob63.com   
 ข้อ ๓ การประกาศรายช่ือและเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ 
   การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั วไป 
และเลขประจ่าตัวผู้เข้าสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที ช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย โดยสามารถ 
เข้าไปตรวจสอบรายชื อและเลขประจ่าตัวสอบได้ที   www.port.co.th  หรือที ่ https://portjob63.com   
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ส่าหรับ วัน เวลา สถานที สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังที  www.port.co.th  
หรือที่ https://portjob63.com  และสอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-58๙๕ 
 ข้อ ๔ หลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง) 
ประกอบด้วย 
   -  วิชาความสามารถทั วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   -  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
   -  วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)    
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 ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก  
   ๕.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึ งมีรูปถ่าย (ใบเหลือง)   
หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 
   ๕.๒ หลักฐานการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
   ๕.๓ บัตรประจ่าตัวผู้เข้าสอบ   
 ข้อ 6 การแต่งกายของผู้เข้าสอบ 
   ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ  
รองเท้าฟองน้่า หรือรองเท้าที ไม่หุ้มส้นเท้า มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
 ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั วไปไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
จึงจะถือว่าสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั วไป และถือว่าเป็นการสอบผ่านในแต่ละกลุ่มคุณวุฒิที สอบเท่านั้น    
 ข้อ 8 การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
   การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื อผู้สอบคัดเลือกได้ที   www.port.co.th  
และ https://portjob63.com 
 ข้อ ๙ การขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ให้มีระยะเวลำกำรขึ้นบัญชีส ำหรับผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปไว้ 
เป็นระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันประกำศผลสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
 ข้อ ๑๐ การสอบภาคภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ 
   ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั วไป จะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ  ภาคปฏิบัติการ 
และสัมภาษณ์ในต่าแหน่งว่างต่อไป  และการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดสอบ 
ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ในต่าแหน่งว่างต่างๆ เพื อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบรรจุ 
อัตราว่างตามความจ่าเป็นของงาน 
   ทั้งนี้  คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั วไป จะไม่น่ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ  
ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  และผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐  ซึ งเมื อรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือว่าสอบได้ 
 ข้อ ๑๑ เอกสารหลักฐานส าหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อใช้ในการ 
สมัครสอบภาควิชาการ  ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  
   ๑๑.๑ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
   ๑๑.๒ หลักฐำนกำรผ่ำน หรือพ้นกำรเป็นทหำร (ส ำเนำ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่ำนั้น)   
จ ำนวน ๑ ฉบับ  ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นชำย   
   ๑๑.๓ หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน ใบอนุญำตขับข่ี  ใบประกำศนียบัตรทำงเรือ   
หรือใบอนุญำตต่ำงๆ   

๑๑.๔ หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมรำยชื่อต ำแหน่งว่ำงแนบท้ำยประกำศกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง   
กำรรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเข้ำเป็นพนักงำนกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   
ได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้    
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 ข้อ ๑๒ หลักสูตรการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์  
   ภาควิชาการ  (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั วโมง)  
   -  วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที   ความรู้หรือวิชาการที เกี ยวข้องกับต่าแหน่งนั้น 
   ภาคปฏิบัติการ  (๑๐๐ คะแนน  เวลาตามความเหมาะสม)  
   สัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 
 ข้อ ๑๓ เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที สอบได้คะแนนในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
เมื อน่ารวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้  
และจะได้รับการบรรจุในต่าแหน่งที สอบได้ดังกล่าว 
 ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการขึ้นบัญชีส าหรับผู้สอบได้ 
   ผู้สอบได้ในต ำแหน่งว่ำงแต่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุในโอกำสแรก กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
จะข้ึนบัญชีไว้พิจำรณำรอกำรบรรจุเมื่อมีต ำแหน่งว่ำง โดยมีระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี ๒ ปี นับแต่วันประกำศผลสอบ
คัดเลือกต ำแหน่งดังกล่ำว  

 ข้อ ๑๕ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องน ามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ  

   1๕.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน  หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึ งมีรูปถ่าย 
(ใบเหลือง)  หรือบัตรข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ 

   1๕.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)  พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ 

1๕.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ)  พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ 

1๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๖ เดือน  จ่านวน ๒ รปู 

   1๕.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)   
พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ  ในกรณีที ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นชาย   
   1๕.๖ หลักฐานอื นๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบส่าคัญการสมรส  ใบเปลี ยนชื อ หรือชื อสกุล   
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  ใบอนุญาตต่างๆ  ใบอนุญาตขับขี   ใบประกาศนียบัตรทางเรือ เป็นต้น 

 ข้อ ๑๖ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้ 

   การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะด่าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที ใช้ในประกอบการ
บรรจุเพื อเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้  หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที ใช้ประกอบการ
สมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  รวมทัง้ด่าเนินการ
ตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ   
   ทั้งนี้  การท่าเรือฯ จะด่าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึ งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ 

รับสมัครในวันที ได้ท่าการสมัคร เพื อเข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งที สอบคัดเลือกได้   

 

/ ๖ ... 
 



 

 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

- ๖ - 
 
    

 ข้อ ๑๗ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ งได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพื อเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ  
ภายใน ๑๕ วันท่าการ นับแต่วันที ได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ  
และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื นทดแทนได้ทันที 
   ในกรณีมีเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท่าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน  
๑๕ วันท่าการดังกล่าว  ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท่าการนับแต่วันที ได้รับแจ้ง  และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ 

มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ  
และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอื นทดแทนได้ทันที 

 ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ 

   ผู้สอบได้ซึ งได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งที สอบคัดเลือกได้ 
เมื อได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาที ก่าหนดตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน 

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับที ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว  และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นที น่าพอใจ 

สมควรให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป 

 

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


