
                                
 

   
 

 
    

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือประมง 

*********************************** 

 

 ด้วยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ น
บัญชีเข้าท้างานอัตราจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือประมง ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง จ้านวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี  

1. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้มีสิทธิสมัคร 

1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

- มีสัญชาติไทย 

- ไม่จ้ากัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

- มีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี (ณ วันรับสมัคร) 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง 

- จบการศึกษาไม่ต่้ากว่า ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาประมง หรือที่เก่ียวข้อง 

- สามารถใช้ คอมพิ ว เตอร์ โป รแกรม Microsoft Office โดย เฉพาะ Microsoft Word 
Microsoft Excel และ Internet ได้อย่างดี 

- มีทักษะในการประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สมพันธ์ดี 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

- มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานเวลากลางคืนได้ 

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 

2.1 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือขึ นบัญชีจ้างเหมาบริการ ขอรับได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก 
เรือประมงระยอง 

2.2 หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้ส้า เร็จการศึกษา
ตามคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งที่ก้าหนด จ้านวน 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด้า ขนาด 1 นิ ว หรือ 2 นิ ว ถ่ายครั งเดียวกัน และ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จ้านวน 1 รูป 

2.4 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

2.5 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

2.6 กรณี ชื่อ – สกุล ในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้น้าใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล มาแสดง 



3. วิธีการสมัคร 

ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ระยอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

5. หลักสูตรการคัดเลือก 

ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเฉพาะต้าแหน่งด้วยวิธีสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์และ
พิจารณาข้อมูลบุคคล 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. และสอบสัมภาษณ์คัดเลือก เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2561 

7. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินผลจะได้รับการขึ นบัญชีเพ่ือพิจารณาจ้างเหมาบริการสุ่ม
ตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือประมง ตามล้าดับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล้าดับ 

8. การพิจารณาจัดจ้าง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินผลจะได้รับขึ นบัญชีตามล้าดับ ตามประกาศผลการ
คัดเลือก ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจคุณสมบัติ
ด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 

9. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง 

ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561 

10. อัตราค่าจ้าง 

จ้างเป็นงวดงานที่ได้รับมอบหมาย วงเงินที่จะจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน 

 ทั งนี  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
    (นางสาวจิตราพร บ้าเรอรวย) 

            นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
             หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง 
 
 

 



ใบสมัครเลขท่ี................................... 
 

ใบสมัครส าหรับเลือกสรรบุคคลงานจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ า  
ณ ท่าเทียบเรือประมง 

.............................................. 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................  

สมัครต้าแหน่ง 
..................................................... 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้........................................................................  
.............................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. ................ 
E-mail Address………………………………………………………….. 
หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน..........................................  
ออกให้ที่อ้าเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................  
 
 

วัน/เดือน/ปี 
...................................... 
สถานที่เกิด 
...................................... 
สถานภาพสมรส 
...................................... 
การรับราชการทหาร 
...................................... 

อายุ 
......................... 
เชื อชาติ 
.......................... 
สัญชาติ 
.......................... 
ศาสนา 
.......................... 

อาชีพปัจจุบัน..................................... ....................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน................................................... ................................................ 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
  

    
  

    
  

 หลักสูตรที่เคยได้รับการฝึกอบรม 

 

 

 

3. ข้อมูลการท้างานและประสบการณ์ (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท้าในช่วง 1 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ.  ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต้าแหน่งงานและ

หน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
 
 
 

     

 

 



โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่
จะสมัครในครั งนี อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถามี) 
 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อท่ีคุ้นเคยกับการท้างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ต้าแหน่งปัจจุบัน ที่ท้างานปัจจุบันและ
โทรศัพท์ 

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

 
 
 

   

 
  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความ
เท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร  

             (.................................................) 
          ยื่นใบสมัครวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ..............  


