
 
ประกาศสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 
------------------------------------------------- 

  ด้วยสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด   มีความปร ะสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 
1.1  พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลาจ้าง  1 กรกฎาคม  

2561 – 30  กันยายน  2561  อัตราค่าจ้าง 8,000  บาท ต่อเดือน จ านวน  1  อัตรา 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุตั้งแต ่ 25 – 59 ปีบริบูรณ์ 
(3)  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 4 ขึ้นไป   
(4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (5)  ไม่เป็นผู้มี ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
  
 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                           
 (7)  ไม่เป็นผู้ทีเ่คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 3. วิธีการรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สถานีวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ตั้งแต่วันพฤหัสที่  7  มิถุนายน  2561  ถึงวันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2561  
ในวันและเวลาราชการ เวลา  08.30 – 16.30 น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
     3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1)  หลักฐานการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
    (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
    (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบบั 
    (4)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร โดย
ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป และลงชื่อก ากับหลังรูปถ่าย 
    (5)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

 (6)  ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 (7)  ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ไว้ด้วย 



  3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศ รับสมัคร จริง และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  หากมีความสามารถพิเศษจะได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้ว ยเหตุใดๆ  หรือตรวจพบว่าเอกสาร วุฒิ
การศึกษาซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถูกตัดสิทธิในการสอบ 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 
      สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบปฏิบัติ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่  26 มิถุนายน  2561  ณ สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด มีระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป 

  5.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์  
      สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบปฏิบัติและวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

  6.   การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร
ตามล าดับ คะแนนที่สอบได้ในวันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  2561 เวลา 10.00 น. โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร ณ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 

  7.   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง และจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนสมัครสอบ
และเริ่มท างานที่สถานีวิจัยล าพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด  ในวันจันทร์ที่  2  กรกฎาคม  2561 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2561 

 
 
 

(นายรัชกฤต  ตันวิไลย) 
หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 


