
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครและสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  

------------------------------------ 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง           

เป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่  ยามรักษาความปลอดภัย  จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ (๑) จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลทั่วไป
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  

1.  ต าแหน่งอัตราค่าจ้างที่บรรจ  
     1.1  ยามรักษาความปลอดภัย     จ านวน  1  อัตรา 

               วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  ขึ้นไป   เงินเดือน  7,460  บาท 
2.  ค ณสมบัติท่ัวไป 
     2.1  มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
     2.2  อายุไม่เกิน  40  ปีบริบูรณ์  
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.4  ไมเ่ป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมืองไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     2.6  ไม่เป็นผูเ้คยถูกต้องลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
 3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
                1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
                2.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน 1 ฉบับ 
                3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน                                 จ านวน 1 ฉบับ 
                4.   ส าเนาวุฒิการศึกษา                                 จ านวน 1 ฉบับ 
                5.   ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)                 จ านวน 1 ฉบับ 
                6.   เงินค่าสมัคร 100.- บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)  

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  14 – 20  ตุลาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมัครด้วยตนเอง (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทร 075-
356156 ตอ่ 1046  
 
 



 
 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันพุธที ่21 ตุลาคม 2563 ณ  งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช   

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
ในวันพฤหัสบดีที ่ 22  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
- สอบสัมภาษณ์  
สถานที่สอบ ณ ห้องผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จะประกาศผลการสรรหาในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  1  พฤศจิกายน   2563  
 

ประกาศ ณ วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 
 

(นางสุกัญญา  พลวิก) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครและสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 

------------------------------------ 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง           

เป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ (๑) จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาบุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท า
หน้าที่ ช่างไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง  8,690  บาท 

1.  ต าแหน่งอัตราค่าจ้างที่บรรจ  
     1.1  ช่างไฟฟ้า     จ านวน  1  อัตรา 

               วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง เงินเดือน  8,690  บาท 
2.  ค ณสมบัติท่ัวไป 
     2.1  มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
     2.2  อายุไม่เกิน  40  ปีบริบูรณ์  
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.4  ไมเ่ป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
2.6   ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
2.7   ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทาง 

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.8   ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืน 

ของรัฐ 
 3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
                1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
                2.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน 1 ฉบับ 
                3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน                                 จ านวน 1 ฉบับ 
                4.   ส าเนาวุฒิการศึกษา                                 จ านวน 1 ฉบับ 
                5.   ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)                 จ านวน 1 ฉบับ 
                6.   หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พรบ.ส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ  
ช่างไฟฟ้า 

7. เงินค่าสมัคร 100.- บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
 
  



 
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  14 – 20  ตุลาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สมัครด้วยตนเอง (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช                       
โทร 075-356156 ต่อ 1046  

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันพุธที ่21 ตุลาคม 2563 ณ  งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช   

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
ในวันจันทร์ที ่ 26  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป 
- สอบปฏิบัติ  สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในวันอังคารที ่ 27  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป 
- สอบสัมภาษณ์  สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จะประกาศผลการสรรหาในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2563  

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  1  พฤศจิกายน   2563  

  ประกาศ ณ วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 
 

(นางสุกัญญา  พลวิก) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 

 


