
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวตำแหนง พนักงานขับรถยนต 

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

  ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง พนักงานขับรถยนต   จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คุณสมบัติท่ัวไปและคณุสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร 

   1.1 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ พ.ศ. 2537  ดังน้ี 
    1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุระหวาง  28 – 40  ป  
    3. เปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
    4. ไมเปนผูดำรงตำแหนง  กำนัน  สารวัตรกำนัน  ผูใหญบาน  และผูชวยผูใหญบาน 
    5. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
    6. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ไมเปนโรคท่ีกำหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน 
    7. ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจำของหนวยราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
    8. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
    9. ไมเปนกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    10. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    11. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรบัความผิดทีก่ระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    12. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    13. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย    
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    14. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออกเพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
    15. ไมเปนผูเคยกระทำทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 
       /1.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  ……… 
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   1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ดังนี้   
    -ไดรบัประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายหรือเทียบเทาไมต่ำกวาน้ี 
    - มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
    - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต / ประเภท ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ 
    - เพศชาย อายุ 28 – 40 ป นับถึงวันสมัคร 
    - มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธดี 
    - อัตราคาจาง  7,030 บาท 

  2. การคัดเลือก 
   - สอบสัมภาษณประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล   30  คะแนน 
   - ทดสอบการขับรถยนต        70  คะแนน 

  3. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
   - ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำและถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 
   - ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี  ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   - บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน  อยางละ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   - วุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมสำเนาถายเอกสาร  จำนวน ๑  ฉบับ 
   - หลักฐานการผานงานหรอืหลักฐานแสดงความสามารถ (ถามี) 
  ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สำเนาถูกตอง” และลงชื่อกำกับไวดวย 

  4. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   รับสมัคร ระหวางวันท่ี 1 - 8 ตลุาคม   2564  ในวัน เวลา ราชการ   ณ  ตึกอำนวยการ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง      โทรศัพท  075 - 284152       

  5. คาธรรมเนียม 
   คาธรรมเนียม ในการสมัคร  จำนวน  100  บาท 
     

  6. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
             กำหนดสอบคดัเลอืก ในวันพฤหัสบดี ที่ 14  ตุลาคม  2564   ณ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง    ประกอบดวย  

- สอบสัมภาษณประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล 30  คะแนน 
    - ทดสอบการขับรถยนต      70  คะแนน 

  7. การประกาศผลผูสอบคัดเลือกได 

   ประกาศผลผูที่ไดรับการคดัเลือก ในวันศุกร ท่ี 15  ตุลาคม  2564   ณ  ตึกอำนวยการ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั  และใหผูที่ไดรับการคัดเลือก ไปรายงานตัว ในวันจันทร ที่ 18 ตุลาคม  2564    
หากพนกำหนดถือวาทานสละสิทธิ์   

   ประกาศ   ณ  วันที่   22  กันยายน   พ.ศ.  2564 
 

           ลงชื่อ  
        (นายเจษฎา  ธนะสถิตย) 
      ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั 
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ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  รับสมัครลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนงครูพิเศษสอน 

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

  ดวย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั สังกัด สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาที่ 
ครพูิเศษสอน  จำนวน  3  อัตรา  ดังน้ี 

  ตำแหนงลูกจางช่ัวคราว     
๑. ครูอัตราจาง แผนกวิชาพืชศาสตร     ตำแหนงครู (พืชศาสตร)     จำนวน  ๑  อัตรา 
๒. ครูอัตราจาง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ตำแหนงคร ู(ภาษาอังกฤษ)  จำนวน  ๑  อัตรา   
๓. ครูอัตราจาง แผนกวิชาชางกลเกษตร ตำแหนงครู (ชางกลเกษตร/ชางยนต) จำนวน ๑ อัตรา   
อัตราคาจาง  9,680  บาท 

  คุณสมบัติท่ัวไปของผูรับสมัคร 
   ๑. มีสัญชาติไทย  รางกายแข็งแรง 
   ๒. มีอายุไมต่ำกวา  ๒๐ ป บรบิูรณ 
   ๓. เปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔. ไมเปนผูมีรางกายทพุพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ ไมเปนโรคท่ีกำหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   ๕. ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยลกูจางประจำของหนวยราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๖. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   ๗. ไมเปนกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   ๘. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสำหรบัความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๙. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 
   ๑๐. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก  ปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออกเพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๒. ไมเปนผูเคยกระทำทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

/๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  ……………… 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง   
   ๑. แผนกวิชาพืชศาสตร       ตำแหนง คร ู  (พืชศาสตร)       

       -เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาพืชศาสตร/พืชสวนปะดับ/ไมดอกไมประดับ/พืชผัก/พืชไร/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว/ไมผล/
เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร (การจัดการการผลิตพืช) 

๒. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ตำแหนง ครู (ภาษาอังกฤษ)    
-เปนผูสำเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล/
ภาษาศาสตร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) 

๓. แผนกวิชาชางกลเกษตร   ตำแหนง ครู (ชางกลเกษตร/ชางยนต)    
       -เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง/เทคนิคชางยนต/อุตสาหกรรม
ศิลป(ชางยนต)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ชางยนต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถายวัสดุ 
(ชางยนต)/เทคโนโลยียานยนต/วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร/เทคโนโลยียานยนต/เกษตรกลวิธาน/ชางกลเกษตร 

เงื่อนไขในการสมัครเขารับการเลือกสรร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครดวยตนเอง  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุผลใด ๆ อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรบัสมัครดังกลาว  หากเกิดจากผูสมัครไมวาดวย
เหตุผลใด ๆ อันเปนผลที่ทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ใหถือวา
การรบัสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นต้ังแตตน 

  

  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
   ๑. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำและถาย
มาแลวไมเกินหกเดือน  ขนาด  ๑  น้ิว  จำนวน  ๒  รูป 
   ๒. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๓. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับจรงิ พรอมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔. ใบสุทธิหรือหนังสือรบัรองวุฒิ  พรอมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   ๕. หลักฐานการผานงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถามี) 
   ๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1๐๐  บาท 
 

/วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร….. 
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  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   รับสมัคร ระหวางวันท่ี  1 -8  ตุลาคม  ๒๕๖4   ในวัน เวลา ราชการ   
ณ  ตึกอำนวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 

  การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบคัดเลือก 
๑. วันศุกร ท่ี 15  ตุลาคม   ๒๕๖4  

-  สอบขอเขียน กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติหนาที่ราชการ   และ 
ขอสอบเฉพาะตำแหนง  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๒.  วัน จันทร  ที่ 18  ตุลาคม  ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบขอเขียน 
ทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง www.kasettrang.ac.th           

๓. วันอังคาร ที่  19  ตุลาคม  ๒๕๖4   
  - สอบสัมภาษณความเหมาะสมกับตำแหนง เวลา ๐๙.๐๐  น. เปนตนไป  

ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   ๔.  วันพุธ  ที่ 20  ตุลาคม   ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
ณ  ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  รายงานตัวผูสอบไดและเริ่มปฏิบัติงาน 

   -วันจันทร  ที่ 1 พฤศจิกายน   ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดไดที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท  หมายเลข  ๐๗๕ - ๒๘๔๑๕๒   หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
www.kasettrang.ac.th             

   ประกาศ   ณ  วันที่    22   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

                  ลงชื่อ   
             (นายเจษฎา  ธนะสถิตย)    
                                       ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

  

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

เรื่อง  รับสมัครลกูจางช่ัวคราวรายเดือน ตำแหนงเจาหนาที่ธุรการ 
........................................................ 

  ดวย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหนาที่ 
เจาหนาที่ธุรการ  จำนวน 3  อัตรา  ดังนี้ 

  ตำแหนงลูกจางช่ัวคราว     
๑. เจาหนาที่ธุรการ  (ดานงานสารบรรณ หรือบรหิารงานทั่วไป)      จำนวน  ๑  อัตรา   
    อัตราจาง  9,180  บาท 
๒. เจาหนาที่ธุรการ  (ดานพัสดุ)                      จำนวน  ๑  อัตรา  
    อัตราจาง  7,700  บาท 
3. เจาหนาที่ธุรการ (ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)        จำนวน  1  อัตรา 
    อัตราจาง  7,700  บาท 

  คุณสมบัติท่ัวไปของผูรับสมัคร 
   ๑. มีสัญชาติไทย  รางกายแข็งแรง 
   ๒. มีอายุไมต่ำกวา  ๒๐ ป บริบูรณ 
   ๓. เปนผูเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔. ไมเปนผูมีรางกายทพุพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ ไมเปนโรคท่ีกำหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   ๕. ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจำของหนวยราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๖. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสำหรบัความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 
   9. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก  ปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑0. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออกเพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจำของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑1. ไมเปนผูเคยกระทำทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

/๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  ……………… 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

 1. เจาหนาที่ธุรการ (ดานงานสารบรรณ หรือบริหารงานทั่วไป)       
-ไดรับวุฒกิารศกึษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

หนาที่ท่ีตองปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ การสารบรรณ งานบริการทั่วไป  เชน จัดทำงานดานเอกสาร  

ตั้งแตการจัดทำ การรับ การสง ลงทะเบียน  และสงออกของวิทยาลัยฯ โดยใชระบบ e-Office รางหนังสือโตตอบ  
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล การเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายเอกสารและติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน 

2. รวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูล สถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ 
สะดวกแกการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ  

3. เปนผูประสานงานเพ่ือการดำเนินงานและจัดการรวมทั้งจัดทำรายงานที่เก่ียวของดาน 
บุคลากร สถานท่ี  กิจกรรม  ประชุมและงานอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯ 

4. งานจัดการดานเบิกจาย ตรวจสอบวัสดุ ครภุัณฑสำนักงาน 
5. มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ และมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

   
   2. เจาหนาที่ธุรการ  (งานพัสดุ)            

       -ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือไมต่ำกวาทางบัญชี /พณิชยการ 
เลขานุการ /การตลาด /การขาย /บริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร 

   หนาที่ท่ีตองปฏิบัติ 
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา การซื้อ การจาง การควบคุม  

การเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุและการจำหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ 
   2. จัดทำทะเบียนท่ีดินและสิ่งกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา 
   3.จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ การเบิกจายนำ้มันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา
การพัสดุตาง ๆ ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ 
   4. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป 
   5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงาน 
   6. ใหคำแนะ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับงานในหนาที่ 
   7.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ไวเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ 
   8. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   9. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลำดับชั้น 
   10. ดูแลบำรุงรกัษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

11 มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ และมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
   12. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
        /3. เจาหนาที่ธุรการ  …… 
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3. เจาหนาที่ธุรการ  (ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)  
-ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือไมต่ำกวาทางบัญชี /พณิชยการ 

เลขานุการ /การตลาด /การขาย /บริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไป/คอมพิวเตอร 
 

หนาที่ท่ีตองปฏิบัติ 
1. สามารถปฏิบัติงานเอกสารและประสานงานโตตอบไดเปนอยางดี 
2. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS office ในระดับดี 
3. มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ และมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
4. มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรูสิ่งใหม กระตือรือรน  มุงมั่นและมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานสูง 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
เงื่อนไขในการสมัครเขารับการเลือกสรร 

  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครดวยตนเอง  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุผลใด ๆ อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรบัสมัครดังกลาว  หากเกิดจากผูสมัครไมวาดวย
เหตุผลใด ๆ อันเปนผลที่ทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ใหถือวา
การรบัสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นต้ังแตตน 

  

  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
   ๑. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำและถาย
มาแลวไมเกินหกเดือน  ขนาด  ๑  น้ิว  จำนวน  ๒  รูป 
   ๒. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๓. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับจรงิ พรอมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔. ใบสุทธิหรือหนังสือรบัรองวุฒิ  พรอมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   ๕. หลักฐานการผานงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถามี) 
   ๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1๐๐  บาท 

  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   รับสมัคร ระหวางวันท่ี  1 -8  ตุลาคม  ๒๕๖4   ในวัน เวลา ราชการ   
ณ  ตึกอำนวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 
        /การสอบคัดเลือก………………. 
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  การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบคัดเลือก 
๑. วันศุกร ท่ี 15  ตุลาคม   ๒๕๖4  

-  สอบขอเขียน กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติหนาที่ราชการ   และ 
ขอสอบเฉพาะตำแหนง  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๒.  วัน จันทร  ที่ 18  ตุลาคม  ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบขอเขียน 
ทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง www.kasettrang.ac.th           

๓. วันอังคาร ที่  19  ตุลาคม  ๒๕๖4   
  - สอบสัมภาษณความเหมาะสมกับตำแหนง เวลา ๐๙.๐๐  น. เปนตนไป  

ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   ๔.  วันพุธ  ที่ 20  ตุลาคม   ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
ณ  ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  รายงานตัวผูสอบไดและเริ่มปฏิบัติงาน 

   -วันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน   ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดไดที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท  หมายเลข  ๐๗๕ - ๒๘๔๑๕๒   หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
www.kasettrang.ac.th             
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    22  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

             ลงชื่อ    
                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย)   
                                        ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เร่ือง  รับสมัครลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  

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

  ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน   ดังนี้ 

  ๑. รับสมัครลูกจางชั่วคราวรายเดือน    ตำแหนง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  1  อัตรา   

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูรับสมัคร 
   ๒.๑ เพศชาย 
   ๒.๒ สำเร็จการศึกษาวุฒิ  ม.๓  
   ๒.๓ มีสัญชาติไทย  รางกายแข็งแรง 
   ๒.๔ มีอายุระหวาง  ๒๕ – ๖๐ ป  
   ๒.๕ มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 
   ๒.๖ มีมนุษยสัมพันธดี และมีใจรักในงานบริการ 
   ๒.๗ สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
   ๒.๘ มีความประพฤติเรยีบรอย  
   ๒.๙ มีความเสียสละและอุทิศตนใหกับราชการไดอยางเต็มที่  สามารถปฏิบัติงาน 

      ในชวงเวลานอกเวลาราชการและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายได 
๒.๑๐ อัตราคาจาง  6,830  บาท 

  ๓. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
   ๓.๑ ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ และ 
ถายมาแลวไมเกินหกเดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป 
   ๓.๒ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๓.๓ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.๔ ใบสุทธิหรอืหนังสือรับรองวุฒิ พรอมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   ๓.๕ หลักฐานการผานงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถามี) 

  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   รับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม   ๒๕๖4   ในวัน เวลา ราชการ   
ณ  ตึกอำนวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 
 

        /๕. คาธรรมเนียม…………… 
 
 
 
 

-๒- 



  ๕. คาธรรมเนียม 
   คาธรรมเนียม ในการสมัคร  จำนวน  1๐๐  บาท 

  ๖. การสอบคัดเลือก 
   สอบสัมภาษณความเหมาะสมกับตำแหนง  ในวันพฤหัสบดี ที่  14  ตุลาคม  ๒๕๖4   
เวลา   ๐๙.๐๐  น.  เปนตนไป       ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันศกุร ท่ี  15  ตุลาคม  ๒๕๖4 
ณ  ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๘. รายงานตัวผูสอบได 

     วันจันทร ที่  18 ตุลาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๐๐ น.   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียดไดที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท  หมายเลข  ๐๗๕ - ๒๘๔๑๕๒ 

   ประกาศ   ณ   วันที่   22   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                      ลงชื่อ   
                 (นายเจษฎา  ธนะสถิตย) 
               ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


