
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป   
.................................... 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ          
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ตำแหน่งพนักงานบริหารท่ัวไป ด้านพัสดุ และด้านบริหารงานท่ัวไป โดยให้
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคถลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552  เรื่อง
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  
2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 297/2556 ลงวันท่ี28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 
เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไปการจัดทำและลง
นามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1  ชื่อกลุ่มงาน                              ชื่อตำแหน่ง                     จำนวนอัตราว่าง 
       บริหารท่ัวไป         พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านพัสดุ)                          1 

                 บริหารท่ัวไป         พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป)                  1 
1.2 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้ 

ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป      ค่าตอบแทนรายเดือน  จำนวนเงิน  18,000 บาท 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์        
พ.ศ. 2554 กำหนดไว้ 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง  จ้างภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  (ต้ังแต่วันท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติราชการซึ่ง
จะได้กำหนดไว้ในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันท่ี 30 กันยายน  
2563 โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานราชการตามประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 กำหนดและท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ 

สถานที่ปฏิบั ติงาน   วิทยาลัยเทคนิคถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภู เก็ต  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป   
2.1.1   มีสัญชาติไทย 

2.1.2 อายุ... 



-2- 
2.1.2   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
2.1.3   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง 
2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

2.2   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 2.2.1  พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านพัสดุ) 

  - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ     
การบัญชี การจัดการท่ัวไป เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ท่ีก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา  

 2.2.2  พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป) 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี 

ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา 

3.  การรับสมัคร  
3.1   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะเวลาราชการ) 
ภาคเช้าต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง  12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง  16.30 น. ของแต่ละวันรับ
สมัครดังกล่าว  โดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5  นิ้ว โดยถ่าย 

ไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป  และใบตอบรับการ
สมัคร 2 รูป)  และลงช่ือกำกับหลังรูปถ่าย 

3.2.2 สำเนาปริญญาบัตร สำเนาแสดงผลการเรียน  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 

3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)   
3.2.6 ใบสำคัญทางทหารกองเกิน (ใบ สด.9)  ใบสำคัญทางทหารกองหนุน (ใบ สด.43) 

(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีมีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
อย่างละ  1  ฉบับ 

ท้ังนี้.... 
 



- ๓ – 
 ท้ังนี้ ในวันสมัครให้ ผู้สมัครนำเอกสาร  ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี              

ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง  และลงช่ือกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตาม
ข้อ  3.2.2 - 3.2.6  ไว้ทุกฉบับ 

3.3   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  

และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
3.4  วิธีการสมัคร 

  ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
3.4.1 ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคถลาง หรือขอรับได้

ท่ีเจ้าหน้าท่ีในวันสมัคร หรือทางเว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคถลาง www.tltc.ac.th กรณีให้ผู้สมัครดาวน์โหลด
เว็บไซต์ทางวิทยาลัย 

3.4.2  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครให้เรียบร้อย 

3.4.3  ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบในช่องท่ีกำหนดให้เรียบร้อย 

3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง
แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน 
เวลา และสถานท่ีรับสมัครท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัคร ให้ผู้สมัครชำระ
เงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร
ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6  ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศฯ
นี้ 

3.5  เง่ือนไขการรับสมัคร 
3.5.1  วิทยาลัยเทคนิคถลางขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครท่ี 

ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสาร
การรับสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดำเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีท่ี
ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งท่ีสมัครนั้น  

3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำผู้สมัครไม่สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือ
ว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
3.5.3 วิทยาลัยเทคนิคถลางจะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลา
เดียวกันทุกตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่งวิทยาลัยเทคนิคถลางขอสงวน
สิทธิในการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตาม
ตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครคร้ังสุดท้าย  

ขอสงวน.... 
 



- ๔ – 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
 วิทยาลัยเทคนิคถลางจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะก่อนหรือภายในวันท่ี       
3  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
เวบไซต์ www. tltc.ac.th และ Facebook วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเทคนิคถลางจะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่งท่ี
เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป 
      - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 
      - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
      - พ ระราชบัญ ญั ติความ ผิดทางละ เมิ น ขอ ง

เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ร าชก ารพ .ศ .2 5 4 7  แ ล ะ ป ระ ก าศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

      - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
      - พระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ.   

2540 
     -  ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
     -  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและด้าน

เหตุผล 
      - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
100   

 
 
 
 
 
 
 
 

              สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง 
     -  ตามลักษณะงานท่ีจะให้ปฏิบัติของตำแหน่งท่ี
สมัคร (ด้านพัสดุ) / (ด้านบริหารงานท่ัวไป) 

100 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2  
สัมภาษณ์ 

 
     1. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน 100 
     2. การคิดวิเคราะหแ์ละแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า  
     3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิบัติไหวพริบ               
     4. การส่ือสารโดยการพูด 
     5. ประสบการณ์ทำงาน 
     6. แฟ้มสะสมผลงาน 

  

 
 
 

6.  เกณฑ์.... 
 

http://www.huaiyot.ac.th/


- 5 – 
6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น  2  ครั้ง ได้แก่ 

 6.1.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป และ
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งท่ีสมัคร 

 6.1.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  ประกอบด้วย สอบสัมภาษณ์ 
6.2  ผู้ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ท่ี 1  ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2       

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนท่ี 2 ต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนท่ี 1 ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 60  วิทยาลัยเทคนิคถลางขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนท่ี 2 ให้กับ  
ผู้ท่ีมีผลการประเมินผ่านในส่วนท่ี 1 เท่านั้น 

6.3  ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 
1 

6.4  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2     
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

6.5  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

7.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1  วิทยาลัยเทคนิคถลางจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1        

ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง รวมท้ังประกาศทาง Facebook วิทยาลัยเทคนิคถลาง และทางเวบไซต์  
www. tltc.ac.th 

7.2  การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1.1 การประกาศรายช่ือแต่ละตำแหน่ง จะเรียงลำดับคะแนนของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด

เป็นลำดับท่ีหนึ่ง  ไปหาผู้ท่ีมีคะแนนรวมต่ำสุด โดยผู้อยู่ในลำดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
7.1.2 กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ 7.2.1 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 1 ส่วนท่ี 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้ งท่ี 1 ส่วนท่ี 2 

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
(3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนประเมินครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่

ในลำดับท่ีดีกว่า 
(4) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ใน

ลำดับท่ีดีกว่า 
 7.3  หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค
ถลาง จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี 
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
  ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 
   (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกำหด 

 (3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกำหนด วัน เวลา ท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลาง                       
กำหนด (เว้นแต่มีเหตุอันควรจำเป็น)  

(4) ปรากฏ…. 
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(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 

8.  การจัดจ้างและสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัย      
เทคนิคถลาง กำหนดดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยเทคนิคถลางจะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ของผู้สอบผ่าน
การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
  8.2 ในกรณีท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลาง มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดยพิจารณา
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายช่ือของตำแหน่งนั้น ท่ีมีบัญชีรายช่ือ
เหลืออยู่ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในข้อ 7.3 ของประกาศนี้ 
  8.3 การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคถลางกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

  ประกาศ ณ วันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
                                                        
            
 

                         (นางสาวกชกร   บุษราภรณ์) 
                                                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
                                               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง 

ลงวันที ่ 18  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง   
ช่ือตำแหน่ง  พนักงานบริหารท่ัวไป (ด้านพัสดุ)  จำนวน 1  อัตรา 
เลขท่ีตำแหน่ง  2479   
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
   215  ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหางาน การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  
 2. จัดทำทะเบียนท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา  
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง การบำรุงรักษาและการ
พัสดุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ  
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  
 6. ให้คำแนะนำ ช้ีแจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ  
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน  
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน  
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 -  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี 
การจัดการท่ัวไป เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ท่ีก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่ง  
ช่ือตำแหน่ง  พนักงานราชการบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป) จำนวน  1  อัตรา 
เลขท่ีตำแหน่ง  2479   
สถานท่ีปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
   215  ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 
 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพนักงานราชการบริหารท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป) ตรวจสอบ กล่ันกรอง     
การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการ ในสำนักงานหรือการบริหารราชการ
ท่ัวไป การปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาท่ียากและปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น โดยมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
 2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำส่ัง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับ 
ความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  
 3. สรุปความคิดเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
 4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา  
 5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง คำช้ีแจง ประกาศ ให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา  
 6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา  
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน  
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 -  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี ก.พ. 
รับรองแล้วในสาขาวิชา  
 
 
 
 

ช่ือผู้ตรวจสอบ......................................................... 
                                                                                       (นางกาญจนา  ตัณทราวัฒน์พันธ์) 

วันท่ีได้จัดทำ 18  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 


