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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
------------------------------------ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยกาหนดให้ผู้สมัคร
สามารถสมัครสอบได้ตามกลุ่มคุณวุฒิที่ตาแหน่งว่างกาหนด ดังนี้
๑. กลุ่มที่ ๑ ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี
๒. กลุ่มที่ ๒ ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓ กลุ่มที่ ๓ ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งระยะเวลาการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ผู้สนใจสมัครสอบที่ยังมิได้ดาเนินการสมัครสอบ รวมทั้งผู้สมัครที่ยังมิได้ดาเนินการชาระ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้มีระยะเวลาในการดาเนินการมากขึ้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และข้อ ๕ ของข้อบังคับ
ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกาหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุใน
ตาแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตามกลุ่มคุณวุฒิที่ตาแหน่งว่างกาหนดออกไปอีก โดยให้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร
ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
สาหรับตาแหน่งว่างให้เป็นไปตามรายชื่อตาแหน่งแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ในการนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์
ในตาแหน่งว่างต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบรรจุอัตราว่างตามความจาเป็นของงาน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและการสอบ
คัดเลือก ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานทีส่ ังกัดอื่นได้
พร้อมทั้งการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นบุคคล
ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะดาเนินการหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
คืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามจานวนเงินที่กู้ยืมและยังคงค้างชาระอยู่กับกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ซึง่ มิได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรือเอก
(รุจน์ สุขปรีดี)
ผู้ช่วยผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
ปฏิบัติการแทน
ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
----------------------------------------ข้อ ๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันทีปิดรับสมัคร)
หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
๑.๓ เป็นผู้เลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีน่ารังเกียจแก่สังคม
หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา
ซึงมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท
๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด
๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิด
ทีได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
๑.๑๐ ไม่เคยต้องค่าพิพากษา หรือค่าสังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิมขึ้นผิดปกติ
ทั้งนี้ พระภิกษุหรือสามเณร การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครเพือสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที นว ๘๙ / ๒๕๐๑
ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค่าสังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที https://portjob63.com
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพิมพ์รายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช่าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามข้อ ๒.๙
๒.๒ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้หลายกลุ่มคุณวุฒิตามทีมีคุณสมบัติ ซึงเมือสมัครแล้ว
จะแก้ไข หรือเปลียนแปลงไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาทีก่าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มคุณวุฒิ
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๒.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง โดยต้องแนบไฟล์เอกสารประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนทีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามกลุ่มคุณวุฒิทีสมัครสอบ ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามกลุ่มคุณวุฒิทีสมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบนี้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส่าหรับผู้นั้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๒.๔ การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชือและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัคร
สอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗
๒.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคลผู้มี
คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
๒.๖ ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบจะออก
แบบฟอร์มการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
๒.๗ ผู้สมัครสอบต้องเก็บหลักฐานการช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
และน่าไปยืนเพือแสดงต่อเจ้าหน้าทีควบคุมการสอบในวันท่าการสอบ
๒.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมือช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในวันและเวลา
ทีก่าหนด และเมือช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๒.๙ ค่าธรรมเนียม วิธีการ และช่องทางช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่อหนึงกลุ่มคุณวุฒิ เป็นจ่านวนเงิน ๔๕๐ บาท
(สีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว ซึงประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ่านวน ๔๒๐ บาท
(สีร้อยยีสิบบาทถ้วน) ค่าด่าเนินการจัดการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จ่านวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๐๐ น. โดยผู้สมัครสามารถช่าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
๒.๙.๑ ช่าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
ผู้สมัครสามารถใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
เพือช่าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารทีเข้าร่วม 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
เมนูสแกนเพือช่าระเงินจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกนทีบาร์โค้ด หรือ QR
code ทีปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการช่าระเงิน และด่าเนินการตามขั้นตอนวิธีช่าระเงินของแต่ละธนาคารข้างต้นจนส่าเร็จ
/ ๓ ...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
-๓-

2.9.๑.2 กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการช่าระเงินจากระบบ
เมือลงทะเบียนเรียบร้อยจะปรากฏแบบฟอร์มการช่าระเงินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ผู้สมัครสอบเลือกเมนูสแกน
เพือช่าระเงินจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และสแกนทีบาร์โค้ด หรือ QR code
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และด่าเนินการตามขั้นตอนวิธีการช่าระเงินของแต่ละธนาคารดังกล่าวจนส่าเร็จ
๒.๙.๒ ช่าระเงินผ่านเครือง ATM (โดยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code)
ผู้สมัครทีมีบัตร ATM ของธนาคารทีเข้าร่วม Cross Bank Bill Payment
(ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย
/ธนาคารยูโอบี/ธนาคารธนชาต/ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย/ธนาคารมิซูโฮ) สามารถเลือกช่าระเงินผ่านเครือง ATM
ของธนาคารดังกล่าว โดยน่าแบบฟอร์มการช่าระเงินไปท่ารายการช่าระเงินผ่านเครือง ATM เลือกรายการ
“เติมเงิน/ช่าระเงิน/บาร์โค้ด” สแกนบาร์โค้ด หรือ QR code ทีปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มการช่าระเงิน
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าจอ แล้วกดยืนยันการช่าระเงิน ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการช่าระเงิน (Slip)
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ผู้สมัครสอบทีมีข้อสงสัยเกียวกับคุณวุฒิการศึกษาทีใช้ในการสมัครสอบตามประกาศนี้
สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมก่อนท่าการสมัครได้ทีแผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส่านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2269-5437
ในวันและเวลาราชการ
ส่าหรับผู้สมัครสอบทีมีข้อสงสัยเกียวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-58๙๕
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบเพิมเติมได้ที www.port.co.th
และ https://portjob63.com
ข้อ ๓ การประกาศรายชื่อและเลขประจาตัวผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทัวไป
และเลขประจ่าตัวผู้เข้าสอบให้แก่ผู้สมัครสอบทีช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย โดยสามารถ
เข้าไปตรวจสอบรายชือและเลขประจ่าตัวสอบได้ที www.port.co.th หรือที่ https://portjob63.com
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ส่าหรับ วัน เวลา สถานทีสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังที www.port.co.th
หรือที่ https://portjob63.com และสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-58๙๕
ข้อ ๔ หลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)
ประกอบด้วย
- วิชาความสามารถทัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
/ ๔ ...
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-๔ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบคัดเลือก
๕.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึงมีรูปถ่าย (ใบเหลือง)
หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี
๕.๒ หลักฐานการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๕.๓ บัตรประจ่าตัวผู้เข้าสอบ
ข้อ 6 การแต่งกายของผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ
รองเท้าฟองน้่า หรือรองเท้าทีไม่หุ้มส้นเท้า มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทัวไปไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
จึงจะถือว่าสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัวไป และถือว่าเป็นการสอบผ่านในแต่ละกลุ่มคุณวุฒทิ ีสอบเท่านั้น
ข้อ 8 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชือผู้สอบคัดเลือกได้ที www.port.co.th
และ https://portjob63.com
ข้อ ๙ การขึ้นบัญชีสาหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ให้มีระยะเวลาการขึ้นบัญชีสาหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปไว้
เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อ ๑๐ การสอบภาคภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัวไป จะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ
และสัมภาษณ์ในต่าแหน่งว่างต่อไป และการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดสอบ
ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ในต่าแหน่งว่างต่างๆ เพือให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบรรจุ
อัตราว่างตามความจ่าเป็นของงาน
ทั้งนี้ คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทัวไป จะไม่น่ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ
ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ซึงเมือรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้
ข้อ ๑๑ เอกสารหลักฐานสาหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อใช้ในการ
สมัครสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์
๑๑.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๒ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (สาเนา สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
จานวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นชาย
๑๑.๓ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ใบอนุญาตขับขี่ ใบประกาศนียบัตรทางเรือ
หรือใบอนุญาตต่างๆ
๑๑.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายชื่อตาแหน่งว่างแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ได้กาหนดรายละเอียดไว้
/ ๕ ...
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-๕ข้อ ๑๒ หลักสูตรการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์
ภาควิชาการ (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชัวโมง)
- วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที ความรู้หรือวิชาการทีเกียวข้องกับต่าแหน่งนั้น
ภาคปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน เวลาตามความเหมาะสม)
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ข้อ ๑๓ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ทสอบได้
ี
คะแนนในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
เมือน่ารวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้ว ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้
และจะได้รับการบรรจุในต่าแหน่งทีสอบได้ดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการขึ้นบัญชีสาหรับผูส้ อบได้
ผู้สอบได้ในตาแหน่งว่างแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จะขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมื่อมีตาแหน่งว่าง โดยมีระยะเวลาการขึ้นบัญชี ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ
คัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว
ข้อ ๑๕ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบได้ต้องนามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ
1๕.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึงมีรูปถ่าย
(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 รูป
1๕.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ ในกรณีทีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นชาย
1๕.๖ หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส่าคัญการสมรส ใบเปลียนชือ หรือชือสกุล
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตขับขี ใบประกาศนียบัตรทางเรือ เป็นต้น
ข้อ ๑๖ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบได้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะด่าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีใช้ในประกอบการบรรจุ
เพือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานทีใช้ประกอบการสมัคร
เป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทัง้ ด่าเนินการตรวจ
พิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ การท่าเรือฯ จะด่าเนินการบรรจุผู้สอบได้ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัครในวันทีได้ท่าการสมัคร เพือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งทีสอบคัดเลือกได้
/ ๖ ...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
-๖-

ข้อ ๑๗ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ
ผู้สอบได้ซึงได้รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ
ภายใน ๑๕ วันท่าการ นับแต่วันทีได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ
และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอืนทดแทนได้ทันที
ในกรณีมีเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท่าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน
๑๕ วันท่าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท่าการนับแต่วันทีได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ
มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ
และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอืนทดแทนได้ทันที
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ
ผู้สอบได้ซึงได้รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งทีสอบคัดเลือกได้
เมือได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาทีก่าหนดตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับทีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นทีน่าพอใจ
สมควรให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป
-----------------------------------------------

