
 

 

                 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

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

  ด้วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกดั สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ 
ครพิูเศษสอน  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว     
ครพิูเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    ตำแหน่งครู (พลศึกษา)  จำนวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  9,680  บาท 

  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้รับสมัคร 
   ๑. มีสัญชาติไทย  ร่างกายแข็งแรง 
   ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
   ๓. เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๔. ไม่เปน็ผู้มรี่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ ไมเ่ป็นโรคที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕. ไม่เปน็ผู้ทีอ่ยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๗. ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๙. ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก  ปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอืน่ 
   ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

/๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ……………… 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ตำแหน่ง ครู (พลศึกษา)    

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์
และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครด้วยตนเอง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถู้กต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากเกิดจากผู้สมัครไมว่่าด้วย
เหตุผลใด ๆ อันเป็นผลที่ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่า
การรบัสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

  

  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
   ๑. ใบสมัครทีก่รอกสมบรูณ์ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำและถ่าย
มาแล้วไม่เกินหกเดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป 
   ๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๓. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔. ใบสุทธิหรอืหนังสือรับรองวุฒิ  พร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   ๕. หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถ้ามี) 
   ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1๐๐  บาท 

  วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
   รับสมัคร ระหว่างวันที่  1 - 5  พฤศจิกายน  25๖4   ในวัน เวลา ราชการ   
ณ  ตึกอำนวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรงั 
 

  การสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบคัดเลือก 
๑. วันจันทร์ ที่ 8  พฤศจิกายน   ๒๕๖4  
 - สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   2.  วัน อังคาร ที ่ 9  พฤศจิกายน   ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ณ  ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
        /รายงานตัวผู้สอบได.้.. 
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  รายงานตัวผู้สอบได้และเริ่มปฏิบัติงาน 

   -วัน พุธ ที่  10  พฤศจิกายน   ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท ์ หมายเลข  ๐๗๕ - ๒๘๔๑๕๒   หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
www.kasettrang.ac.th             

   ประกาศ   ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

           ลงชื่อ  
             (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)    
                                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.kasettrang.ac.th/


 

 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

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

  ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 

   1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. 2537  ดังนี้ 
    1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุระหว่าง  28 – 40  ปี  
    3. เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    4. ไม่เปน็ผู้ดำรงตำแหน่ง  กำนัน  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
    6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไมเ่ป็นโรคที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    9. ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    12. ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ 
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  เพราะกระทำความผิดวินัย    
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    14. ไม่เป็นผู้เคยถกูลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
    15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 
       /1.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ……… 
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   1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้   
    -ไดร้บัประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ 
    - มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    - มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  / ประเภท ท.2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
    - เพศชาย อายุ 28 – 40 ปี นับถงึวันสมัคร 
    - มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง และมีมนุษยส์ัมพันธ์ดี 
    - อัตราคา่จ้าง  7,030 บาท 

  2. การคัดเลือก 
   - สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล   30  คะแนน 
   - ทดสอบการขับรถยนต์        70  คะแนน 

  3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
   - ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ พร้อมรูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำและถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 
   - ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   - บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   - วุฒิการศึกษาสูงสุด พรอ้มสำเนาถ่ายเอกสาร  จำนวน ๑  ฉบับ 
   - หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   รับสมัคร ระหว่างวันที ่1 - 5 พฤศจิกายน   2564  ในวัน เวลา ราชการ   ณ  ตึกอำนวยการ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง      โทรศัพท ์ 075 - 284152       

  5. ค่าธรรมเนียม 
   ค่าธรรมเนียม ในการสมัคร  จำนวน  100  บาท 
     

  6. วัน เวลาและสถานทีใ่นการสอบคัดเลือก 
             กำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที ่8 พฤศจิกายน  2564   ณ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง    ประกอบด้วย  

- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 30  คะแนน 
    - ทดสอบการขับรถยนต์      70  คะแนน 
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  7. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 

   ประกาศผลผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก ในวันอังคาร ที ่9 พฤศจิกายน  2564   ณ  ตึกอำนวยการ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัว ในวันพุธ  ที ่10 พฤศจิกายน  2564    
หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์   

   ประกาศ   ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 
 

           ลงชื่อ    
        (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

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

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน   ดังนี้ 

  ๑. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย   จำนวน  1  อัตรา   

   2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถแทรกเตอร์      จำนวน  1  อตัรา 
   3. ตำแหน่ง  ตนงานเกษตรทั่วไป   จำนวน  3  อัตรา  

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับสมัคร 
   ๒.๑ เพศชาย 
   ๒.๒ สำเร็จการศึกษาวุฒิ  ป.6  ขึ้นไป 
   ๒.๓ มีสัญชาติไทย  ร่างกายแข็งแรง 
   ๒.๔ มีอายุระหว่าง  ๒๕ – ๖๐ ปี  
   ๒.๕ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
   ๒.๖ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ 
   ๒.๗ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๘ มีความประพฤติเรียบร้อย  
   ๒.๙ มีความเสียสละและอุทิศตนให้กับราชการได้อย่างเต็มที่  สามารถปฏิบัติงาน 

      ในชว่งเวลานอกเวลาราชการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
2.10 มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
๒.๑1 อัตราค่าจ้าง  6,830  บาท 

  ๓. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   ๓.๑ ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และ 
ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป 
   ๓.๒ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
   ๓.๓ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.๔ ใบสุทธิหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา  จำนวน ๑  ฉบับ 
   ๓.๕ หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถ (ถ้ามี) 

  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน   ๒๕๖4   ในวัน เวลา ราชการ   
ณ  ตึกอำนวยการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 
 

        /๕. ค่าธรรมเนียม…………… 
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  ๕. ค่าธรรมเนียม 
   ค่าธรรมเนียม ในการสมัคร  จำนวน  1๐๐  บาท 

  ๖. การสอบคัดเลือก 
   สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันจันทร์ ที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4   
เวลา   ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป       ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
ณ  ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

๘. รายงานตัวผู้สอบได้ 

     วันพุธ ที่  10  พฤศจิกายน  ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๐๐ น.   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐๗๕ - ๒๘๔๑๕๒ 

   ประกาศ   ณ   วันที่   1  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                      ลงชื่อ   
                 (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 
               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
เรื่อง  รับสมัครคนงานกรีดยางจ้าง 
.................................................... 

  ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   ต้องการรับสมัครคนงานกรีดยางจ้าง จำนวน   3   คน 
รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน  2564  (ในวัน เวลาราชการ)  ในการนี้  จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
และปฏิบัติการกรีดยางในวันพฤหัสบดี ที่  4 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

   1.  มีสัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง 
   2.  มีอายุระหว่าง 18 – 60  ปี  (ไม่จำกัดเพศ) 
   3.  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  
   4.  มีความชำนาญในการทำยางแผ่นดิบ,การกรีดยางพาราและเข้าใจในการกรีดและการทำ 

    ยางแผ่นดิบเป็นอย่างดี 
   5.  มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยฯกำหนด 
   6.  ค่าสมัคร  จำนวน  100  บาท  

  วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันศุกร์ ที่  5 พฤศจิกายน  2564  และเริ่มปฏิบัติงาน 
ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

              ลงชื่อ     
           (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 
               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 
 


