
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแนน งในกลุ มงานบรินารท่ัวไป ต าแนน งพนักงานบรินารท่ัวไป (ด้านบรินารท่ัวไป)  โดยปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการ
บรินารพนักงานราชการ ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   เรื่อง นลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรนาและ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบรินารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การก านนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอ านาจการสรรนาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป การจัดท าและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต อไปนี้   

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1  ชื่อกลุ่มงาน          ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง 

         บรินารงานท่ัวไป  พนักงานบรินารทั่วไป (ด้านบรินารงานท่ัวไป) 1 
 1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ใน้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์        
        ต าแนน งในกลุ มงานบรินารทั่วไป ค าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท  
        และใน้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบรินารพนักงานราชการ เรื่อง ค าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ก านนดไว้ 

1.4  ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕67 โดย 
ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบรินาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี                  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก านนดไว้ 

1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ CVM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแนน งครบทุกข้อ ดังต อไปนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒  มีอายุไม ต่ ากว า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

2.1.3 ไม เป็น... 
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  ๒.๑.๓  ไม เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๑.๔  ไม เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม สามารถปฏิบัตินน้าท่ีได้ไร้ความสามารถ นรือจิตฟั่นเฟือน
ไม สมประกอบ นรือเป็นโรคตามท่ีก านนดไว้ในกฎนมายว าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๑.๕   ไม เป็นผู้ด ารงต าแนน งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง นรือเจ้านน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.๑.๖  ไม เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใน้จ าคุกเพราะกระท าความผิด          
ทางอาญา เว้นแต เป็นโทษส านรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทนรือความผิดลนุโทษ 
  ๒.๑.๗ ไม เป็นผู้เคยถูกลงโทษใน้ออก  ปลดออก นรือไล ออกจากราชการ รัฐวิสานกิจ นรือ
นน วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ท่ีผ านการเลือกสรร  ในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม เป็นข้าราชการนรือลูกจ้างของ
ส วนราชการ พนักงาน  นรือลูกจ้างของนน วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสานกิจ  นรือพนักงานนรือลูกจ้าง  ของส วน
ราชการส วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใน้ไม เกิน ๑ เดือน และแสดงว าไม เป็นโรคท่ีต้องน้าม
ตามกฎ ก.พ. ว าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓)  มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีนรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา   

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ใน้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในวันท่ี 24-

28 มกราคม พ.ศ.2565 (ในวันราชการ)  ภาคเช้าต้ังแต เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ าย ต้ังแต เวลา 
๑๓.๐๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๓.๒.๑  รูปถ ายนน้าตรง  ไม สวมนมวก ไม สวมแว นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  โดยถ ายไว้ไม เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จ านวน  ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป) 
  ๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)            
ท่ีแสดงว าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย างละ 2  ฉบับ 
  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามนลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น            
จะถือตามกฎนมาย  กฎ นรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามนลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๒.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓.๒.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.5  ส าเนานลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ี
ช่ือและนามสกุลในนลักฐานการสมัครไม ตรงกัน) ใบส าคัญทางทนาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และใบสด. ๔๓)  เป็นต้น 
จ านวนอย างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ ในวันสมัคร ใน้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต อเจ้านน้าท่ีรับสมัครด้วย  
และใน้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.6 ไว้ทุกฉบับ 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค าธรรมเนียมสอบส านรับต าแนน งท่ีสมัคร จ านวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
และค าธรรมเนียมดังกล าวจะไม จ ายคืนใน้ ไม ว ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
3.4 วิธีการ... 
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 ๓.๔ วิธีการสมัคร 
 ใน้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้   

๓.๔.๑  ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครท่ีงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี นรือขอรับได้ท่ีเจ้านน้าท่ีในวันสมัคร นรือทางเว็บไซต์วิทยาลัย www. spcat.co.th 

๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย  ค าร้องขอสมัคร และ ใบสมัคร
ใน้ครบถ้วนทุกช องรายการ และลงช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังวันท่ีสมัครใน้เรียบร้อย 

๓.๔.๓  ติดรูปถ ายจ านวน  ๑  รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ ายจ านวน ๒ รูป ลงในบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช องท่ีก านนดใน้เรียบร้อย 
  ๓.๔.๔  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ ายเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒  โดยใน้ยื่นการสมัครต อเจ้านน้าท่ีรับสมัครเท านั้น  และใน้ยื่นภายในวัน
เวลาและสถานท่ีรับสมัครที่ก านนดไว้ตามข้อ ๓.๑ 

๓.๔.๕  เมื่อเจ้านน้าท่ีรับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ใน้ ผู้สมัครช าระเงิ น
ค าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓  และลงช่ือผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นนลักฐาน  พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้านน้าท่ีรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นนลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 
  ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก านนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้ 
 ๓.๕ เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ๓.๕.๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีของสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เฉพาะผู้สมัคร ท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒  ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
กรณีท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัคร นรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม ครบถ้วนสมบูรณ์ นรือไม ได้
ด าเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล าวจะมีผลใน้ผู้สมัครนั้น ไม มีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะนรือเข้ารับการสอบในต าแนน งท่ีสมัครนั้น 
  ๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตรวจสอบพบว าผู้สมัครไม 
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล าว นรือคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครไม ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม ว าด้วยเนตุใดๆ อันมีผลท าใน้ผู้สมัครไม มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ใน้ถือ
ว าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต ต้น และถือว าเป็นผู้ไม มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
ไม มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ านการเลือกสรรเพื่อ จัด
จ้างเป็นพนักงานราชการและจะไม ได้รับคืนค าธรรมเนียมสอบแต อย างใด 
   

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ

ก านนดวัน เวลาและสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี www. spcat.co.th 

 
 

5. หลักเกณฑ์... 
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ใน
ต าแนน งท่ีเปิดรับสมัคร ดังต อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 
ส วนท่ี 1 : ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- รัฐธรรมนูญแน งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชกฤษฎีกาว าด้วยนลักเกณฑ์และวิธีการ

บรินารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้านน้าท่ี 

พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบรินาร
พนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ข าวสาร บ้านเมืองและเนตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้

โปรแกรมประยุกต์ในส านักงาน 
ส วนท่ี 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแนน ง   

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าด้วยงานสารบรรณ 
- มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซอง 
- ค าขึ้นต้นสรรพนาม ค าลงท้ายในนนังสือราชการ 
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สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

สอบปฏิบัติ 

การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2                                                   
ส วนท่ี 3 : การสอบสัมภาษณ์ 

1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
2. การคิดวิเคราะน์ 
3. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไนวพริบ 
4. การส่ือสารโดยการพูด 

 

 

100 

 

สอบสัมภาษณ์ 

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ก อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ผ านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ต อไป 
 
 

6.เกณฑ์การ... 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 

๖.๑  การประเมินสมรรถนะจะแบ งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก  
6.1.1  ประเมินสมรรถะครั้งท่ี 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส วนท่ี 1 และส วนท่ี 2  
6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  ประกอบด้วย สมรรถนะส วนท่ี 3  

๖.๒  ผู้ท่ีจะผ านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส วนท่ี ๑ และส วนท่ี ๒                   
ไม ต่ ากว าร้อยละ ๖๐  
 ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการตรวจข้อสอบส วนท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ านการประเมินในส วนท่ี ๑  ไม ต่ ากว า
ร้อยละ  ๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ
ใน ส วนท่ี ๒ ในก้ับผู้ท่ีมีผลการประเมินผ านในส วนท่ี ๑ เท านั้น) 
 ๖.๓  ผู้ท่ีจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ านการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี ๑  

6.4  ผู้ท่ีจะผ านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  ต้องได้คะแนนการประเมินส วนท่ี ๓  ไม ต่ ากว าร้อยละ  ๖๐   
 ๖.5  ผู้ท่ีจะผ านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนผ านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 
๗. การประกาศบัญชีรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๗.๑  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจะประกาศรายช่ือผู้ผ านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนรือประกาศ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี www. 
spcat.co.th 
 ๗.๒  การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ านการเลือกสรร 
  ๗.๒.๑  จ าแนกตามต าแนน งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ าน 
  ๗.๒.๒  บัญชีรายช่ือแต ละต าแนน งดังกล าว  จะเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ล าดับท่ีนนึ่งไปนาผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ าสุด  โดยผู้อยู ในล าดับต้นจะเป็นผู้อยู ในล าดับท่ีดีกว า 
  ๗.๒.๓  กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๒ ดังกล าวเท ากัน  จะพิจารณา ดังนี้ 
  (๑)  ใน้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ ส วนท่ี ๑ มากกว า เป็นผู้อยู ในล าดับท่ีดีกว า 
  (๒) ถ้าคะแนนเท ากัน จะพิจารณาใน้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี๑ ส วนท่ี ๒ มากกว า 
เป็นผู้อยู ในล าดับท่ีดีกว า 
   (๓) ถ้าคะแนนเท ากัน  จะพิจารณาใน้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกว าเป็นผู้อยู ใน
ล าดับท่ีดีกว า           
  ๗.3 นากต าแนน งใดมีผู้ผ านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว างท่ีประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ านการเลือกสรรดังกล าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี  

ท้ังนี้ ถ้ามีกรณีอย างใดอย างนนึ่งดังต อไปนี้ ใน้รายช่ือท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย  ได้แก  

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม เข้ารับการจัดจ้างในต าแนน งท่ีสอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีก านนด 
(๓)   ผู้นั้นไม มาเข้าปฏิบัตินน้าท่ีราชการตามก านนดวัน เวลาท่ีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายนน้าว าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม เป็นไปตามเงื่อนไข และ/นรือ 

ไม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีนนึ่งกรณีใดนรือนลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 



 

8. การจัดจ้างและ.... 
-๖- 

8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีก านนด ดังนี้          
   8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรก
ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ของผู้สอบผ านการเลือกสรร แต ละต าแนน ง ตามจ านวนอัตราว างท่ีได้ประกาศรับสมัคร
ไว้นี้ 

8.2 ในกรณีท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีมีอัตราว างเพิ่มในภายนน้าจะจัด
จ้างพนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายช่ือผู้ผ านการเลือกสรรในต าแนน งนั้น ๆ ตามล าดับการขึ้นบัญชีรายช่ือ
ของต าแนน งนั้นท่ีมีบัญชีรายช่ือเนลืออยู ตามจ านวนอัตราว างดังกล าว     
   8.3 การท าสัญญาจ้างใน้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ก านนด 
ซึ่งจะแจ้งใน้ทราบต อไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 

                      (นายถาวร  ทิพวรรณ)  

      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒564 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  
---------------------------------------------- 

1. ข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง        พนักงานบรินารทั่วไป (ด้านบรินารงานท่ัวไป)  
เลขที่ต าแหน่ง     4726 กลุ มงาน  บรินารทั่วไป 
สถานที่ปฏิบัติงาน   ประจ าศูนย์ CVM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  
     ท่ีต้ังเลขท่ี 288 นมู 1 ต าบลด านช้าง อ าเภอด านช้าง จังนวัดสุพรรณบุรี 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบัติ 
2.1  ด าเนินการเกี่ยวกับบรินาร จัดการส านักงาน 
2.2 ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บรินาร 
2.3 จัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงการประชุมและรายงานอื่นๆ 
2.4 รวบรวมข้อมูลสถิติ สรุปรายงานต างๆ. 
2.5 วางแผนท างานนน้าท่ีทีรับผิดชอบเพื่อใน้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้านมายและสัมฤทธิ์ผล 
2.6 ประสานการท างานร วมกันท้ังภายในและภายนอกนน วยงาน เพื่อใน้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามก านนด 
2.7 สนับสนุน ช้ีแจง แนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก นน วยงานราชการ 

เอกชน นรือประชาชนท่ัวไปเพื่อใน้เกิดความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
2.8 ปฏิบัตินน้าท่ีอื่นๆ ตามได้รับมอบนมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีนรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันท่ี ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา 
 
 

 

 

(นายถาวร ทิพวรรณ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


