
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

................................................................. 
  ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42(7) ลงวันท่ี 23 เมษายน 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
   ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน  1  อัตรา 
   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ           จำนวน  1  อัตรา 
 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เกินส่ีสิบห้าปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
   (8) ผู้ท่ีได้รับการจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                      ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย   เป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาชาวิชา และมีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญในหน้าท่ี 
   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ     เป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาชาวิชา และมีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญในหน้าท่ี 
และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย 
 

 ๓. ระยะเวลาการจ้าง    รายปีตามปีงบประมาณ 
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 ๔. อัตราค่าจ้าง       
   ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย    อัตราเงินเดือน  9,000   บาท/เดือน 
        ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   อัตราเงินเดือน  7,000   บาท/เดือน 
 

 ๕. การรับสมัคร 
 ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ต้ังแต่วันท่ี   
1-7 ตุลาคม 2563  ในวันเวลาราชการ   

 ๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X 1.5 นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  ๒  รูป 

    (๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน 
   (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   (4) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 

   (5)  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ 
เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

   (6)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
   (7)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎหมาย ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้แก่โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (8) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถ) 
 ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย 
พร้อมนำหลักฐานต้นฉบับมาแสดงด้วย 
 ๕.๓ เง่ือนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทำ
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     วิ ธี ก าร คัด เลือก โดยวิ ธี ก าร สัมภาษณ์  วันพฤหั สบดี ท่ี   9  ตุลาคม  2 563  เวลา 09 .3 0  น .                                   
ณ ห้องเขาน้ำค้าง 1 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
 

 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี หรือ www.nathawee.go.th 
 

 8. สถานที่ปฏิบัติงาน  
   ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย 

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  
 9. การประกาศผล 
   วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี 9 
ตุลาคม 2563 โดยเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
 

http://www.nathawee.go.th/


- 2 - 
 
 10. รายงานตัวและเร่ิมปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 2563 เวลา  08.30 น.  
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นางอุษณีย์  จิตตะปาโล) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 


