
ล ำดับ หมำยเลข ต ำแหน่ง ช่ือ สกุล อัตรำเงินเดือน ข้ัน รบั เข้าท างาน

ที่ ประจ ำตัว ข้ันต่ ำ - ข้ันสูง ที่ ขณะน้ี เม่ือ

001. กรรมการผู้จดัการ

002. รองผู้จดัการ(บริหาร)

003. รองผู้จดัการ(เทคนิค)

004. รองผู้จดัการ (การตลาด)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จดัการ)

005. หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

006. ผู้ตรวจสอบภายใน

007. ผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานประกนัคุณภาพ (ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จดัการ)

008. หวัหน้าหน่วยงานประกนัคุณภาพ

009. พนักงานประกนัคุณภาพ 1

010. พนักงานประกนัคุณภาพ 2

แผนกความปลอดภัย (ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จดัการ)

011. หวัหน้าแผนกความปลอดภัย

012. จป. ระดับปฎิบติัการ 1

013. จป. ระดับปฎิบติัการ 2

014. จป. ระดับปฎิบติัการ 2

015. จป. ระดับปฎิบติัการ 2

กองบริหารทรัพยากร

016. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร

แผนกธุรการ กองบริหารทรัพยากร

017 หวัหน้าแผนกธุรการ

018. พนักงานธุรการ 1

019. พนักงานธุรการ 2

020. พนักงานธุรการ 2

021. พนักงานขับรถ

022. พนักงานขับรถ

023. พนักงานขับรถ

024. คนงานรักษาสถานท่ี

025. คนงานรักษาสถานท่ี

026. คนงานรักษาสถานท่ี

027. คนงานรักษาสถานท่ี

อัตรำก ำลังบรษัิท  อู่กรงุเทพ จ ำกัด ณ ๑ พฤษภำคม 2558

(ตำมโครงสรำ้งองค์กำรใหม่ที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท อู่กรงุเทพ จ ำกัด เมื่อ 22 มกรำคม 2553

และตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท อู่กรงุเทพ จ ำกัด  ครัง้ที่ 8/2555  วันที่ 27 สิงหำคม 2555)



ล าดับ หมายเลข ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ อตัราเงินเดือน ขั้น รับ เข้าท างาน

ท่ี ประจ าตัว ขั้นต่ า - ขั้นสูง ท่ี ขณะนี้ เม่ือ

แผนกทรัพยากรบคุคล กองบริหารทรัพยากร

028. หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคล

029. พนักงานทรัพยากรบคุคล 1

030. พนักงานทรัพยากรบคุคล 2

031. พนักงานทรัพยากรบคุคล 2

แผนกบริหารงานพสัดุ กองบริหารทรัพยากร

032. หวัหน้าแผนกบริหารงานพสัดุ

งานพสัดุ  แผนกบริหารงานพสัดุ กองบริหารทรัพยากร

033. พนักงานพสัดุ 1

034. พนักงานพสัดุ 2

035. พนักงานพสัดุ 2

งานคลังพสัดุ  แผนกบริหารงานพสัดุ กองบริหารทรัพยากร

036. พนักงานคลังพสัดุ 1

037. พนักงานคลังพสัดุ 2

038. พนักงานคลังพสัดุ 2

กองแผนงาน  การเงิน  และงบประมาณ

039. ผู้อ านวยการกอง

แผนกบญัชีและการเงิน กองแผนงาน  การเงิน  และงบประมาณ

040. หวัหน้าแผนกบญัชีและการเงิน

041. พนักงานบญัชีและการเงิน 1

042. พนักงานบญัชีและการเงิน 1

043. พนักงานบญัชีและการเงิน 2

044. พนักงานบญัชีและการเงิน 2

045. พนักงานบญัชีและการเงิน 2

046. พนักงานบญัชีและการเงิน 2

แผนกแผนงานและงบประมาณ  กองแผนงาน  การเงิน  และงบประมาณ

047. หวัหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ

048. พนักงานแผนงานและงบประมาณ 1

049. พนักงานแผนงานและงบประมาณ 1

050. พนักงานแผนงานและงบประมาณ 2

051. พนักงานแผนงานและงบประมาณ 2

กองธุรกจิและการตลาด

052. ผู้อ านวยการกอง

053. ผช. ผอ. ด้านแผนงานและประมาณการ

054. ผช. ผอ. ด้านการตลาด

055. พนักงานอาวุโส

056. พนักงานอาวุโส
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ล าดับ หมายเลข ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ อตัราเงินเดือน ขั้น รับ เข้าท างาน

ท่ี ประจ าตัว ขั้นต่ า - ขั้นสูง ท่ี ขณะนี้ เม่ือ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองธุรกจิและการตลาด (ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการกอง)

057. หวัหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

058. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

059. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

060. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

แผนกแผนงานและประมาณการ กองธุรกจิและการตลาด

061. หวัหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ

062. พนักงานแผนงานและประมาณการ 1

063. พนักงานแผนงานและประมาณการ 2

แผนกการตลาด กองธุรกจิและการตลาด

064. หวัหน้าแผนกการตลาด

065. พนักงานการตลาด 1

066. พนักงานการตลาด 2

งานธุรการ กองธุรกจิและการตลาด

067. พนักงานธุรการ 1

068. พนักงานธุรการ 2

กองปฎิบัติกำร

069. ผู้อ านวยการกอง

แผนกออกแบบ กองปฎิบติัการ ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการกอง

070. หวัหน้าแผนกออกแบบ

071. พนักงานออกแบบ (ด้านตัวเรือ)

072. พนักงานออกแบบ (ด้านไฟฟา้)

073. พนักงานออกแบบ (ด้านกลจกัร)

งานธุรการ กองปฎิบติัการ

074. พนักงานธุรการ 1

075. พนักงานธุรการ 2

หน่วยงานก ากบัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

076. หวัหน้าหน่วยงานก ากบัการซ่อมสร้าง

077. นายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

078. นายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

079. นายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

080. ผู้ช่วยนายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

081. ผู้ช่วยนายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

082. ผู้ช่วยนายช่างก ากบัการซ่อมสร้าง

หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

083. หวัหน้าหน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง

แผนกโรงงาน หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

084. หวัหน้าแผนกโรงงาน
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ล าดับ หมายเลข ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ อตัราเงินเดือน ขั้น รับ เข้าท างาน

ท่ี ประจ าตัว ขั้นต่ า - ขั้นสูง ท่ี ขณะนี้ เม่ือ

หมวดงานกลจกัร แผนกโรงงาน หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

085. หวัหน้าหมวดงานกลจกัร

086. ช่างกลจกัร 1

087. ช่างกลจกัร 1

088. ช่างกลจกัร 2

089. ช่างกลจกัร 2

090. ช่างกลจกัร 3

091. ช่างกลจกัร 3

092. ช่างกลจกัร 4

093. ช่างกลจกัร 4

หมวดงานเคร่ืองมือกล แผนกโรงงาน หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

094. หวัหน้าหมวดงานเคร่ืองมือกล

095. หวัหน้าช่างเคร่ืองมือกล 

096. ช่างเคร่ืองมือกล 1

097. ช่างเคร่ืองมือกล 1

098. ช่างเคร่ืองมือกล 2

099. ช่างเคร่ืองมือกล 2

100 ช่างเคร่ืองมือกล 2

101 ช่างเคร่ืองมือกล 2

หมวดงานไฟฟา้ แผนกโรงงาน หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

102 หวัหน้าหมวดงานไฟฟา้

103 หวัหน้าช่างไฟฟา้

104 ช่างไฟฟา้ 1

105 ช่างไฟฟา้ 1

106 ช่างไฟฟา้ 2

107 ช่างไฟฟา้ 2

หมวดงานสนับสนุนและบริการ แผนกโรงงาน หน่วยงานปฎิบติัการซ่อมสร้าง กองปฎิบติัการ

งานสนับสนุน

108 หวัหน้าหมวดงานสนับสนุน

109 หวัหน้าพนักงานสนับสนุน

110 พนักงานสนับสนุน 1

111 พนักงานสนับสนุน 1

112 พนักงานสนับสนุน 2

113 พนักงานสนับสนุน 2

114 พนักงานสนับสนุน 2

115 พนักงานสนับสนุน 2

116 พนักงานสนับสนุน 2
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ล าดับ หมายเลข ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ อตัราเงินเดือน ขั้น รับ เข้าท างาน

ท่ี ประจ าตัว ขั้นต่ า - ขั้นสูง ท่ี ขณะนี้ เม่ือ

งานบริการ

117 หวัหน้าพนักงานบริการ

118 พนักงานบริการ 1

119 พนักงานบริการ 1

120 พนักงานบริการ 2

121 พนักงานบริการ 2

หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

122 หวัหน้าหน่วยงานปฎิบติัการอู่

แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

123 หวัหน้าแผนกการอู่

หมวดงานเช่ือมและประกอบ แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

124 หวัหน้าหมวดงานเช่ือมและประกอบ

125 ช่างเช่ือม 1

126 ช่างเช่ือม 1

127 ช่างเช่ือม 2

128 ช่างเช่ือม 2

129 ช่างเช่ือม 3

130 ช่างเช่ือม 3

131 ช่างเช่ือม 3

132 ช่างเช่ือม 3

133 ช่างเช่ือม 3

134 ช่างเช่ือม 3

หมวดงานการอู ่แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

135 หวัหน้าหมวดงานการอู่

งานการอู ่ หมวดงานการอู ่แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

136 หวัหน้างานการอู่

137 หวัหน้าพนักงานการอู่

138 พนักงานการอู ่1

139 พนักงานการอู ่2

140 พนักงานการอู ่2

141 พนักงานการอู ่3

142 พนักงานการอู ่3

143 พนักงานการอู ่3

งานประดาน้ า หมวดงานการอู ่แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

144 หวัหน้านักประดาน้ า

145 นักประดาน้ า 1

146 นักประดาน้ า 2

147 นักประดาน้ า 2
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ล าดับ หมายเลข ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ อตัราเงินเดือน ขั้น รับ เข้าท างาน

ท่ี ประจ าตัว ขั้นต่ า - ขั้นสูง ท่ี ขณะนี้ เม่ือ

งานโยธา หมวดงานการอู ่แผนกการอู ่หน่วยงานปฎิบติัการอู ่กองปฎิบติัการ

148 หวัหน้าพนักงานโยธา

149 พนักงานโยธา 1

150 พนักงานโยธา 2

151 พนักงานโยธา 2

152 พนักงานโยธา 3

153 พนักงานโยธา 3

154 พนักงานโยธา 3

155 พนักงานโยธา 3
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