
กลุ่มงานสุ่มตรวจสัตว์น ้าหน้าท่าเปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้าหน้าท่า 
  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบคัดเลือก
ขึ นบัญชีเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น ้าหน้าท่าเทียบเรือประมง 
 1. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต   10 คน 
 2. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่   2 คน 
 3. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตรัง   4 คน 
 4.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล   2 คน 
 5. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา  6 คน 
 6. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง   3 คน 
 7. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพังงา   9 คน 
 8. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี   9 คน 
คุณสมบัติ 
 ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาประมงหรือที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 1. มีสัญชาติไทย 
  2. อายุไม่ต่่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  3. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
  4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เพราะกระท่าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็น โทษความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
อัตราจ้าง 
 จ่านวน 6 งวดละ 15000 บาท 
ก้าหนดการรับสมัคร 
 ส่งเอกสารถึงวันที่ 26 กันยายน 2560  
วิธีการสมัคร 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จาก www4.fisheries.go.th/pipo-phuket 

 

 

 

 

 



วิธีการส่งเอกสารสมัครงาน 

1. ยื่นเอกสารด้วยตัวเองตาม ศจร.ดังต่อไปนี้ 
 ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) 65/73 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
  ศจร.เขต 3 (พังงา) 61/5 ม.5 ต.ล่าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 
  ศจร.เขต 3 (คุระบุรี) 400/5 ม.3 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
  ศจร.เขต 3 (กระบี่) 188 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
  ศจร.เขต 3 (ตรัง) 268/2 ถ.ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
  ศจร.เขต 3 (ระนอง) 174 ม.1 ต.ปากน้่า อ.เมือง จ.ระนอง 
  ศจร.เขต 3 (สตูล) 495 ม.3 ต.ต่ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 
  ศจร.เขต 3 (ปากบารา) อาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือปากบารา ต.ปากน้่า อ.ละงู จ.สตูล 

 
2. หรือส่งเอกสารการสมัครมาทาง E-mail : Pipophuket@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**หมายเหตุ : ถ้ามีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านการสุ่มตรวจสัตว์น้่าหน้าท่าเทียบเรือประมงจะได้รับการ
พิจารณาพิเศษ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ท่างานในหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

mailto:Pipophuket@hotmail.com


ใบสมัครงาน 
จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น ้าหน้าท่าเทียบเรือประมง 

หน่วยงาน ศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3(ภูเก็ต) 
 
            ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ............... 
งานทีส่มัคร............................................. 
1. ชื่อ ......................................................................นามสกุล............................................................................. 
   สัญชาติ................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา................................................................. 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................อายุถึงวันสมัคร............ปี..............เดือน.............วัน 
3. ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขท่ี...........ถนน..........................................ต่าบล/แขวง.......................................... 
   อ่าเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
   โทรศัพท์บา้น.......................................................................มือถือ................................................................... . 
4. เลขที่บัตรประจ่าตัวประชาชน.................................................ออก ณ............................................................ 
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้เลขท่ี....................ถนน...............................ต่าบล/แขวง................................. 
   อ่าเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 
   โทรศัพท์บา้น..........................................................มือถือ................................................................................ 
6. จบการศึกษาจาก....................................................................... ...................................................................... 
   การศึกษาระดับ.....................................................................สาขา................................................................... 
7. ประสบการณ์การท่างาน/ฝึกงาน 
   7.1.......................................................................................................................... ........................................ 
   7.2............................................................................... ...................................................................................  
   7.3.......................................................................................................................... ........................................ 
8. บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน..................................................ความสัมพันธ์...................................... 
   โทรศัพท.์............................................................................................................ .............................................. 
9. ทราบการรับสมัครงานจาก 
   9.1.......................................................................................................................... ........................................ 
   9.1...................................................................................................................................... ............................ 
10. ความรู้ความสามารถพิเศษ  
   10.1......................................................................................................................... ...................................... 
   10.2......................................................................................................................... ...................................... 
   10.3.................................................................................. .............................................................................  
   10.4......................................................................................................................... ...................................... 
 
 
 
 
 



11. ศจร.ที่เลือกเพ่ือปฏิบัติงาน เรียง 3 ล่าดับแรก 
………….ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) 65/73 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
………….ศจร.เขต 3 (พังงา) 61/5 ม.5 ต.ล่าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 
………….ศจร.เขต 3 (คุระบุรี) 400/5 ม.3 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
………….ศจร.เขต 3 (กระบี่) 188 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
………….ศจร.เขต 3 (ตรัง) 268/2 ถ.ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
………….ศจร.เขต 3 (ระนอง) 174 ม.1 ต.ปากน้่า อ.เมือง จ.ระนอง 
………….ศจร.เขต 3 (สตูล) 495 ม.3 ต.ต่ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 
………….ศจร.เขต 3 (ปากบารา) อาคารเอนกประสงค์ท่าเทียบเรือปากบารา ต.ปากน้่า อ.ละงู จ.สตูล 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีกล่าวไว้ข้างต้นทังหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริง ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) สามารถยกเลิกสิทธิของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้
แนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้ 

ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน   
ส่าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา   
ส่าเนาทะเบียนบ้าน 
ส่าเนาหนังสือรับรองทางทหาร/ส่าเนาการพ้นพันธะทางทหาร (ถ้าม)ี 
อ่ืนๆ(ระบุ) 

       ชื่อ................................................ผู้สมัคร 
          (.................................................) 

 
 


