
    
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

แนบทายประกาศสํานักความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมทางน้ํา ท่ี         /2561  ลงวันท่ี        มีนาคม พ.ศ. 2561 
----------------------- 

 

   1.    ตําแหนง  กะลาสี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับวุฒิ ม.ตน หรือ ม.ปลาย 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝา ทําความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทุกชนิดของเรือใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมท่ีจะใชงาน ควบคุมดูแลกวานสําหรับ 
ดึงหรือหยอนเรือข้ึน-ลงคานหรือสาล่ีรับเรือ และใชเครื่องมือกลพวงคานเรือ ตลอดจนดูแลกิจการประจําวันของเรือ 

 คาตอบแทน 13,285 บาท  
 

   2. ตําแหนง  นายทายเรือกลชายทะเล  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรนายทายเรือกลเดินทะเลช้ันสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณเก่ียวกับ     
การถือทายเรือมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานถือทายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไมเกิน 30 ตันกรอสส และบํารุงรักษา
และทําความสะอาดเรือ 
คาตอบแทน 13,285 บาท  

  

   3. ตําแหนง  ชางเคร่ืองเรือ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนตช้ันสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณเก่ียวกับ         การ
ซอมเครื่องยนตมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการปรับ ซอม บํารุงรักษา แกไขขอขัดของของเครื่องจักรยนตของเรือกล

ซ่ึงมีกําลังของเครื่องจักรยนตไมเกิน 258 กิโลวัตต ซอม บํารุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรยนตไมเกิน 150 แรงมา ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับการซอมแซมเครื่องจักรยนต  

 คาตอบแทน   13,285 บาท     
 

   4. ตําแหนง  นายชางไฟฟา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับวุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในการซอม ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษาและใชงานเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักรกล
ไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกส ในภารกิจของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ เพื่อใหสามารถใชงาน      
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการในภารกิจของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ 
คาตอบแทน   13,800 บาท   
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   5.   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับวุฒิ ปวส. (ทุกสาขา) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการ การกํากับดูแลเขตจอดเรือในพื้นท่ีเขตทาเรือศรีราชา 
 คาตอบแทน   13,800 บาท   
  

   6.   ตําแหนง  นักวิชาการขนสง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ไดรับวุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในการใหบริการขาวสารขอมูลหรือคําแนะนําตามอํานาจหนาท่ีแกเรือในขอบเขตของการบริการ
ท่ีกําหนด และตัดสินใจปฏิบัติตอบสนองตอขอมูลการจราจร ติดตอส่ือสารตามความจําเปนกับเรือท่ีอยูภายในพืน้ท่ี
ควบคุม ปฏิบัติหนาท่ีเวรยามโดยการส่ือสารสําหรับส่ือสารขอมูลทางวิทยุทางเสียงระหวางเรือกับสํานักงาน
ควบคุมการจราจรฯ การใชอุปกรณปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณส่ือสาร เครื่องชวยการเดินเรือ คอมพิวเตอร อาทิ 
วิทยุส่ือสาร เรดาร คอมพิวเตอรซอฟทแวร แผนท่ีเดินเรือ กลองโทรทัศนวงจรปด เปนตน เพื่อการรวบรวมขอมูล
และปอนขอมูลเรือและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพการจราจรและอันตรายในการเดินเรือ กระจายขาว  
ประกาศขอมูลขาวสารการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กํากับดูแลและจัดการจราจร ใหบริการ 
จัดการจราจรสําหรับเรือท่ีเดินอยูในรองน้ําและแผนแบงแนวจราจรและเขตจอดเรือ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย    
กฎการเดินเรือและกฎระเบียบอ่ืนๆ ใหบริการชวยใหคําแนะนําในการเดินเรือสําหรับเรือท่ีประสบปญหาหรือ    มี
ความยากลําบากในการเดินเรือ ประสานงานเมื่อเรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเลในเบ้ืองตน ประสานหนวยงานบนบกท่ี
เก่ียวของเพื่อการอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ สําหรับเรือ ใหความชวยเหลือแกเรือท่ีรองขอการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ประสานงานการคนหาและชวยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล หรือ 

ปฏิบัติงานในการเขาเวรตดิตามเรือ เฝาระวังแจงเหตุ รักษาความปลอดภัย ประสานติดตอกับหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ ส่ือสารและประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา รักษาความปลอดภยั
ทาเรือ และรักษาความปลอดภัยเรือ กํากับการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเรือและทาเรือ ใหคําแนะนํา 
ประเมินการปรับระดับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เฝาติดตามการทํางานและทําการตรวจสอบ
ระบบ SSAS (Ship Security Alert System) ของเรือไทยในเขตทาเรือศรีราชาและในนานน้ําไทย นานน้ํา
ตางประเทศ ติดตามตรวจสอบตําบลท่ีจอดเรือไทยจากระบบ LRIT (Long Range Identity Tracking) เชน พื้นท่ี
เส่ียงโจรสลัดปลน ประสานงานการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขต
ทาเรือศรีราชาและในนานน้ําไทย นานน้ําตางประเทศ อาทิ เรือลม เรือจม ไฟฟา เกยตื้น เปนตน 
คาตอบแทน   18,000 บาท    

 

   7. ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

     ไดรับวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องประมวลผล 
บํารุงรักษา และดูแลระบบ Server ของระบบ อาทิ VTS, LRIT เปนตน ตลอดจนใหคําแนะนาํ ศกึษาหาแนวทาง
ในดานวิชาการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ 
คาตอบแทน  19,500 บาท    
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   8. ตําแหนง  วิศวกร (ไฟฟา) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    ปริญญาตร ี(สาขาวิศวกรรม ทางไฟฟา) 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบส่ือสาร ระบบปองกันฟาผา ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหระบบมีความถูกตอง ปลอดภัย ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน และเพื่อใหประโยชนสูงสุดในการใชงาน
ของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ 
คาตอบแทน   18,000 บาท   

 

   9. ตําแหนง  วิศวกร (โทรคมนาคม) 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ไดรับวุฒิปริญญาตร ี(สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม)  
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับการส่ือสาร สัญญาณ การสงการรับขอมูล การวิเคราะหสัญญาณตางๆ 
เพื่อนําความรูไปพัฒนาระบบโทรคมนาคมตางๆ สายแลน คล่ืนโทรศัพท Wireless ดาวเทียม ตลอดจนควบคุม
กํากับ ดูแลการบํารุงรักษาเครือขายโทรคมนาคม (Network) และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานของ 
สํานักงานควบคุมการจราจรฯ มีประสิทธิภาพ 

 คาตอบแทน   18,000 บาท 
  

   10. ตําแหนง  นักเดินเรือ 
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับวุฒิปริญญาตรี (ทางวิทยาการเดินเรือ) และ ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
1. ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา 

หรือ ประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือ
ท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

2. ประกาศนียบัตรตน เรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  3,000 ตันกรอสหรือมากกว า หรือ 
ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือ     
ท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

3. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกวา จากกรมเจาทา 
หรือท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานควบคุมและส่ังการเก่ียวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให     

เดินตามเสนทางท่ีกําหนด การเลือกท่ีจอดเรือ การดูแลและบํารุงรักษาเรือและอุปกรณตางๆ ท่ีชวยในการเดินเรือ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในเรือ และรายงานผูบังคับการเรือเก่ียวกับการเดินเรือ เพื่อใหขอมูล
การเดินเรือเปนปจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับการเรือในกรณีท่ีผูบังคับการเรือไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได เพื่อใหการเดินเรือเปนไปอยางเรียบรอยและถึงท่ีหมายอยางปลอดภัย 

 คาตอบแทน   ประกาศนียบัตรตามขอ 1. 19,440 บาท  
ประกาศนียบัตรตามขอ 2. 21,400 บาท และ 23,110 บาท ตามลําดับ     

   ประกาศนียบัตรตามขอ 3. 25,420 บาท 
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   11. ตําแหนง  นายชางกลเรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับวุฒิปริญญาตรี (ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หรือ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล) และ ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

1. ประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคล่ือน 3,000 กิโลวัตต หรือมากกวา
จากกรมเจาทา หรือท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

2. ประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน 750 - 3,000 กิโลวัตต จากกรม
เจาทา หรือท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

3. ประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน 3,000 กิโลวัตต หรือมากกวา
จากกรมเจาทาหรือท่ีกรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบเครื่องจักรเครื่องยนตเรือและโครงสรางตัวเรือ เพื่อประโยชน

ในการวางแผนใชงานและบํารุงรักษา ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนตเรือ การใชเครื่องจักรเครื่องยนตเรือ
ตามคําส่ังเดินเรือ เพื่อใหการเดินเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมการใช การซอมทํา การบํารุงรักษา การปรับปรุง
เครื่องจักรเครื่องยนตเรือ เครื่องไฟฟาและเครื่องจักรกลตางๆ ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ  
ท่ีเก่ียวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย วางแผนการจัดเจาหนาท่ีฝายชางกลเรือ
ใหเหมาะสมกับงาน การจายงาน การจัดยามเรือเดิน เรือจอด เปนนายยามเรือเดินเรือจอด เพื่อใหการบริหารจัดการ
เรือตรวจการณเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
คาตอบแทน   ประกาศนียบัตรตามขอ 1. 20,420บาท  

ประกาศนียบัตรตามขอ 2. 23,110บาท      
   ประกาศนียบัตรตามขอ 3. 25,420บาท 
 

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


