ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
๑.๗ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
๑.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทาความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย

๒
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง/สิทธิประโยชน์
๒.๑ พนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. ได้รับอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ทุกประเภทหรือส่วนบุคคลชนิด ๒
๕. มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในหน้าที่/และสามารถขับรถบัสได้
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้าใจ รักงานบริการ และมีจิตบริการ
๗. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. อัตราเงินเดือน ๖,๑๔๐ บาท
๒. ค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
๓. ประกันสังคม
๔. สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ตั้งแต่วันที่
๒๓ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้อง
เสียค่าธรรมเนียมสอบ จานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๒. ให้ใช้สาเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ตามที่กาหนดไว้ ในคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้ จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครในข้อ ๒ จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุล
ในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด. ๘ และใบ สด. ๔๓) เป็นต้น จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๓
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บุคลากร
ด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารตามข้อ ๒ – ๖ ไว้ทุก
ฉบับ
๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
๔.๑ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิร์ ับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครตามข้อ ๔.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการ
สมัครครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อใน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครนั้น
๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริง กรณีที่วิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวหรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตาแหน่งที่สมัครหรือเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรองรวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและ
ทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจะ
ไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ ๒.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ด้วย
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ และ/หรือ ทางเว็บไซต์ www.kcat.ac.th
๖. ทดสอบสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
- สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
- สอบสัมภาษณ์ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
๗. ประกาศผลการเลือกสรร ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

๔
๘. รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
๙. วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๖๐๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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