(

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต )
-------------------------------------------

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
อาศัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0412/ว.23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/
ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กรอบอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 1)
2. ชื่อต้าแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
(เอกสารหมายเลข 2)
3. คุณสมบัติท่วั ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือ
ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
ส้าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ5 ของค้าสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า) เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ต้าบลวิชิต
อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2556 ในเวลาราชการ
โดยสามารถยื่นใบสมัครยื่นใบสมัครได้เพียงต้าแหน่งเดียว
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป
(2) ส้าเนาใบประกาศนียบัตรและส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต้าแหน่งที่สมัครสอบจ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของ สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส้าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส้าเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 18 กันยายน 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น้าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (ส้าเนา หนังสือรับรองการส้าเร็จ
การศึกษา ) โดยระบุสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายใน
ก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จ้านวน 2 ฉบับ
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส้าคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิ)ง ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกั)น ใบส้าคัญทหารกองเกิน(สด.9) ใบส้าคัญของทหาร
กองหนุน (สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ด้วย
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่ สมัครสอบ อันมีผล
ท้าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ รับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะและก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ
หน่วยงานที่รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กันยายน 255
6 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คือการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ส้าหรับทุกต้าแหน่ง
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละองค์ประกอบไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 60 หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะโดยเรียงล้าดับ
ที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้ คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ผู้ได้คะแนนการน้าเสนอ
ผลงานหรือสรุปผลการด้าเนินงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนการน้าเสนอผลงานหรือ
สรุปผลการด้าเนินงานเท่ากัน ผู้ได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากัน ผู้ได้คะแนน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (อายุการ
ปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูงกว่า
7.3 การจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะ
ประกาศขึ้นบัญชีไว้เป็นตามหน่วยงานที่ผู้สมัครประสงค์จะบรรจุเข้าท้างาน
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล้าดับคะแนนสอบ ณ หน่วยงานที่รับสมัคร ในวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือ สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่ก้าหนด และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 2556

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดกรอบอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ต้าแหน่ง
ต้าแหน่งรับสมัครที่ 1
นักการภารโรง

คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
ที่ใช้ในการพิจารณา
ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

จ้านวน/
อัตรา

อัตราค่าจ้าง+เงินช่วยเหลือ
ตามมติ ค.ร.ม.
ตุลาคม – ธันวาคม 2556
(7,590 +1,410)

1
มกราคม - กันยายน 2557
( 8,690 + 310)

ต้าแหน่งรับสมัครที่ 2
พนักงานพัสดุ

ต้าแหน่งรับสมัครที่ 3
ช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่้ากว่านี้
สาขาพานิชยการ การบัญชี การตลาด การ
จัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่้ากว่านี้
สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง

1

ตุลาคม – ธันวาคม 2556
(10,200)
มกราคม - กันยายน 2557
( 11,500)

ตุลาคม – ธันวาคม 2556
(10,200)
มกราคม - กันยายน 2557
( 11,500)

เอกสารหมายเลข 2
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ระยะเวลา
อัตราค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ลักษณะงานปฏิบัติ
การจ้าง
ค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

กลุ่ม
งาน

นักการภารโรง

บริการ

ประถมศึกษาปีที่ 6

เปิด-ปิดอาคาร ดูแลความ
เรียบร้อยของสถานที่ทาความ
สะอาดภายในอาคารสถาน
แสดงพันธุ์ฯ และรอบบริเวณ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
รวมทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

1 ปี

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556
อัตราค่าจ้างเดือน ละ 7,590 บาท
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
1,410 บาท
ตั้งแต่มกราคม 2557 เป็นต้นไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
310 บาท

เงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน

พนักงานพัสดุ

สนับ
สนุน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาพานิชยการ
การบัญชี การตลาด การจัดการ เลขานุการ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ช่วยงานด้านเอกสารพัสดุ
จัดพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ลงทะเบียนคุมพัสดุ และจัดทา
บัญชีสรุปยอดพัสดุคงเหลือ
ประจาเดือน

1 ปี

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556
อัตราค่าจ้างเดือน ละ 10,200 บาท
ตั้งแต่มกราคม 2557 เป็นต้นไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

เงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุสัตว์
น้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ช่างไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิคส์

สนับ
สนุน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการเปิดปิดและควบคุม
ระบบการจัดแสดงนิทรรศการ
ความลับแห่งบาดาล ตานาน
เมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์ และ
ดูแลระบบอิเล็กทรอนิคส์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้า

1 ปี

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556
อัตราค่าจ้างเดือน ละ 10,200 บาท
ตั้งแต่มกราคม 2557 เป็นต้นไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

เงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุสัตว์
น้า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน

หมายเหตุ

