
 

 
 
 
 
 
 

             ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน  
ท่ี  32  /2558 

เร่ือง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ  
สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 

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

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ 
โดยก้าหนดให้มีการรับสมัคร ต้ังแต่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ ใน
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน  

 เพื่อให้การรับสมัครบุคคลส้าหรับจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ ครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัคร  

  1. เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร  
         นางสาวบุญทิพย์  อุดมเกียรติวงค์     เจ้าหน้าท่ีธุรการ บ 1 
  2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
         นางวันดี   รัตนบุรี       เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ส 2 

3. กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
         นางสาวราตรี    สุขสุวรรณ์    นักวิชาการประมงช้านาญการ    ประธานกรรมการ 
           นายสุรพงษ์      บรรจงมณี    นักวิชาการประมงช้านาญการ    กรรมการ 
                            นายไผทรัตน์    สิงห์ด้า    ช่างศิลป์ช้านาญงาน   กรรมการและเลขานุการ    
   
     ส่ัง ณ วันท่ี    11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 
        
          
 
 
 
 



 
  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
   (เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต)  

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

 ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
อาศัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตามห นังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0412/ว.23 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0527.6/
ว31 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอก
งบประมาณ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. กรอบอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว  (เอกสารหมายเลข 1) 
2. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
3.   คุณสมบัติทั่วไป  
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม่ต้่ากว่าสิบแปดปี 
    (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือ
ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดท่ีได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
     (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท้าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย 
 ส้าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการท่ัวไปได้   ท้ังนี้   ตามหนังสือกรมสารบรรณ   คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  ท่ี  นว  89/2501 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค้าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม   2538   
 
 
 
 
 



4.  การรับสมัคร 
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังทะเลอันดามัน (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้า) เลขท่ี 51 หมู่ 8 ถนนอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ต้าบลวิชิต 
อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ในเวลา
ราชการ โดยสามารถย่ืนใบสมัครได้เพียงต้าแหน่งเดียว 

  4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป 
                            (2)  ส้าเนาใบประกาศนียบัตรและส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ท่ีแสดงว่าเป็น  

ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต้าแหน่งท่ีสมัครสอบจ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ ท้ังนี้ ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการส้าเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์   โดยจะต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี  25 พฤษภาคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น้าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ (ส้าเนาหนังสือรับรอง
การส้าเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษาและวันที่ ท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่
ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้   จ้านวน 2 ฉบับ   

 (3)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน   และส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวนอย่างละ 1   ฉบับ 
        (4)  ส้าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น   ใบส้าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
(ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   ใบส้าคัญทหารกองเกิน (สด.9)  ใบส้าคัญของทหาร
กองหนุน  (สด.43)  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ้านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
       ท้ังนี้  ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงช่ือก้ากับไว้ด้วย 
     4.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร   

      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผล
ท้าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น  
 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 
   ศูนย์วิ จัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะและก้าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ  
หน่วยงานท่ีรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 



6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คือ  การสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ส้าหรับทุกต้าแหน่ง   
7.  เกณฑ์การตัดสิน 
       7.1 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละองค์ประกอบไมต้่่า
กว่าร้อยละ 60 หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ โดยเรียงล้าดับ
ท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับท่ีสูงกว่า ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ผู้ได้คะแนนการน้าเสนอ
ผลงานหรือสรุปผลการด้าเนินงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้ คะแนนการน้าเสนอผลงานหรือ
สรุปผลการด้าเนินงานเท่ากัน  ผู้ได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (อายุการ
ปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูงกว่า 

7.3 การจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะ
ประกาศขึ้นบัญชีไว้เป็นตามหน่วยงานท่ีผู้สมัครประสงค์จะบรรจุเข้าท้างาน 
 

8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ

เลือกสรรตามล้าดับคะแนนสอบ ณ หน่วยงานท่ีรับสมัคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2558 โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือ ส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในต้าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท้าสัญญาจ้างตามท่ีก้าหนด  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนยว์ิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเล
อันดามัน  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 

 
                

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

                                    
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
            
                                   

       



 
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
   จ านวน 1 อัตรา 

 
1. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงิน  (ปวส.)                   จ านวน 1 อัตรา  

 
ด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ภูเก็ต มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าท างาน  
 

ผู้สมคัรต้องมคีณุสมบัติ  ดงันี้ 
1. สัญชาตไิทย 
2. อายุไม่ต่ ากว่าสบิแปดป ี
3. ไม่มโีรคตดิต่อ 
4. ไม่ตดิยาเสพตดิ 

 

หลักฐานในการสมคัร มดีังนี้ 
 

1.วุฒิการศกึษา 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
4. ใบรับรองแพทย์  
5. รูปถ่าย ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม  2558 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
ประกาศผลสอบ วนัที่ 29 พฤษภาคม 2558 

 
 
 

สนใจตดิต่อสอบถามและยืน่ใบสมคัรไดท้ี่ สถานแสดงพนัธุ์สัตวน์้ า ภเูกต็ 
โทร 076 391 126 

 
 
 
 
 


