บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน
แนบทายประกาศสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ที่
/2561 ลงวันที่
มีนาคม พ.ศ. 2561
----------------------1. ตําแหนง กะลาสี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิ ม.ตน หรือ ม.ปลาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝา ทําความสะอาด เคาะ-ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทุกชนิดของเรือใหอยูในสภาพเรียบรอยและพรอมที่จะใชงาน ควบคุมดูแลกวานสํ า หรั บ
ดึงหรือหยอนเรือขึ้น-ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และใชเครื่องมือกลพวงคานเรือ ตลอดจนดูแลกิจการประจําวันของเรือ
คาตอบแทน 13,285 บาท
2. ตําแหนง นายทายเรือกลชายทะเล
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัต รนายทา ยเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และมีหนัง สือรับรองประสบการณเกี่ ย วกั บ
การถือทายเรือมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานถือทายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไมเกิน 30 ตันกรอสส และบํารุงรักษา
และทําความสะอาดเรือ
คาตอบแทน 13,285 บาท
3. ตําแหนง ชางเครื่องเรือ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนตชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณเกี่ยวกับ
การ
ซอมเครื่องยนตมาแลวไมนอยกวา 1 ป
หนาที่ความรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการปรับ ซอม บํารุงรักษา แกไขขอขัดของของเครื่องจักรยนตของเรือกล
ซึ่งมีกําลังของเครื่องจักรยนตไมเกิน 258 กิโลวัตต ซอม บํารุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรยนตไมเกิน 150 แรงมา ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องจักรยนต
คาตอบแทน 13,285 บาท
4. ตําแหนง นายชางไฟฟา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในการซอม ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษาและใชงานเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักรกล
ไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกส ในภารกิจ ของสํา นักงานควบคุมการจราจรฯ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการในภารกิจของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ
คาตอบแทน 13,800 บาท

2

5. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิ ปวส. (ทุกสาขา)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการ การกํากับดูแลเขตจอดเรือในพื้นที่เขตทาเรือศรีราชา
คาตอบแทน 13,800 บาท
6. ตําแหนง นักวิชาการขนสง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในการใหบริการขาวสารขอมูลหรือคําแนะนําตามอํานาจหนาที่แกเรือในขอบเขตของการบริ การ
ที่กําหนด และตัดสินใจปฏิบัติตอบสนองตอขอมูลการจราจร ติดตอสื่อสารตามความจําเปนกับเรือที่อยูภายในพืน้ ที่
ควบคุม ปฏิบัติหนา ที่เวรยามโดยการสื่อสารสํา หรับสื่อสารขอมูลทางวิทยุทางเสียงระหวา งเรือกับสํา นักงาน
ควบคุมการจราจรฯ การใชอุปกรณปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณสื่อสาร เครื่องชวยการเดินเรือ คอมพิวเตอร อาทิ
วิทยุสื่อสาร เรดาร คอมพิวเตอรซอฟทแวร แผนที่เดินเรือ กลองโทรทัศนวงจรปด เปนตน เพื่อการรวบรวมขอมูล
และปอนขอมูลเรือและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพการจราจรและอันตรายในการเดิน เรือ กระจายขา ว
ประกาศขอมูลขา วสารการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กํา กับดูแลและจัด การจราจร ใหบริการ
จัด การจราจรสําหรับเรือที่เดินอยูใ นรองน้ํา และแผนแบง แนวจราจรและเขตจอดเรือ ใหปฏิบัติต ามกฎหมาย
กฎการเดินเรือและกฎระเบียบอื่นๆ ใหบริการชวยใหคําแนะนําในการเดินเรือสําหรับเรือที่ประสบปญหาหรือ มี
ความยากลําบากในการเดินเรือ ประสานงานเมื่อเรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเลในเบื้องตน ประสานหนวยงานบนบกที่
เกี่ยวของเพื่อการอํานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ สําหรับเรือ ใหความชวยเหลือแกเรือที่รองขอการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ประสานงานการคนหาและชวยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล หรือ
ปฏิบตั ิงานในการเขาเวรติดตามเรือ เฝาระวังแจงเหตุ รักษาความปลอดภัย ประสานติดตอกับหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศ สื่อสารและประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา รักษาความปลอดภัย
ทาเรือ และรักษาความปลอดภัยเรือ กํากับการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเรือและทาเรือ ใหคําแนะนํา
ประเมินการปรับระดับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เฝาติดตามการทํางานและทําการตรวจสอบ
ระบบ SSAS (Ship Security Alert System) ของเรือไทยในเขตทา เรื อศรีราชาและในน า นน้ํา ไทย นา นน้ํา
ตางประเทศ ติดตามตรวจสอบตําบลที่จอดเรือไทยจากระบบ LRIT (Long Range Identity Tracking) เชน พื้นที่
เสี่ยงโจรสลัดปลน ประสานงานการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเขต
ทาเรือศรีราชาและในนานน้ําไทย นานน้ําตางประเทศ อาทิ เรือลม เรือจม ไฟฟา เกยตื้น เปนตน
คาตอบแทน 18,000 บาท
7. ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านศึก ษา วิ เ คราะห จั ด ระบบ และวางแผนการประมวลผลขอ มู ล ดว ยเครื่อ งประมวลผล
บํารุงรักษา และดูแลระบบ Server ของระบบ อาทิ VTS, LRIT เปนตน ตลอดจนใหคําแนะนํา ศึกษาหาแนวทาง
ในดานวิชาการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ
คาตอบแทน 19,500 บาท
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8. ตําแหนง วิศวกร (ไฟฟา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม ทางไฟฟา)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบปองกันฟาผา ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อใหระบบมีความถูกตอง ปลอดภัย ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล แกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน และเพื่อใหประโยชนสูงสุดในการใชง าน
ของสํานักงานควบคุมการจราจรฯ
คาตอบแทน 18,000 บาท
9.

ตําแหนง วิศวกร (โทรคมนาคม)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการสื่อสาร สัญญาณ การสงการรับขอมูล การวิเคราะหสัญญาณตางๆ
เพื่อนําความรูไปพัฒนาระบบโทรคมนาคมตางๆ สายแลน คลื่นโทรศัพท 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
ที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
2. ประกาศนี ย บั ต รต น เรื อ ของเรื อ กลเดิ น ทะเล ขนาด 3,000 ตั น กรอสหรื อ มากกว า หรื อ
ประกาศนียบัต รนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือ
ที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
3. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกวา จากกรมเจาทา
หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติง านควบคุมและสั่ง การเกี่ยวกับการเดิน เรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดิน เรือให
เดินตามเสนทางที่กําหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบํารุงรักษาเรือและอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการเดินเรือ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในเรือ และรายงานผูบังคับการเรือเกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อใหขอมูล
การเดินเรือเปนปจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ผูบังคับการเรือในกรณีที่ผูบัง คับการเรือไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได เพื่อใหการเดินเรือเปนไปอยางเรียบรอยและถึงที่หมายอยางปลอดภัย
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
ไดรับวุฒิปริญ ญาตรี (ทางวิศ วกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศ วกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หรือ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล) และ ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต หรือมากกวา
จากกรมเจาทา หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
2. ประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต จากกรม
เจาทา หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
3. ประกาศนียบัต รตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกํา ลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัต ต หรือมากกวา
จากกรมเจาทาหรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบเครื่องจักรเครื่องยนตเรือและโครงสรางตัวเรือ เพื่อประโยชน
ในการวางแผนใชงานและบํารุงรักษา ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนตเรือ การใชเครื่องจักรเครื่องยนตเรื อ
ตามคําสั่งเดินเรือ เพื่อใหการเดินเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมการใช การซอมทํา การบํารุงรักษา การปรับปรุง
เครื่องจักรเครื่องยนตเรือ เครื่องไฟฟาและเครื่องจักรกลตางๆ ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตา งๆ
ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อใหอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย วางแผนการจัดเจาหนาที่ฝายชางกลเรื อ
ใหเหมาะสมกับงาน การจายงาน การจัดยามเรือเดิน เรือจอด เปนนายยามเรือเดินเรือจอด เพื่อใหการบริหารจัด การ
เรือตรวจการณเปนอยางมีประสิทธิภาพ
คาตอบแทน ประกาศนียบัตรตามขอ 1. 20,420บาท
ประกาศนียบัตรตามขอ 2. 23,110บาท
ประกาศนียบัตรตามขอ 3. 25,420บาท
--------------------------------------------------

