
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

_______________________ 
 

 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ           
ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จ านวน 1 อัตรา และ
ต าแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จ านวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศ  คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556        
ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป  การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
     1.1 กลุ่มงำน    ชื่อต ำแหน่ง    จ ำนวนอัตรำว่ำง 

บริหารงานทั่วไป        พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)            1 
บริหารงานทั่วไป        พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)               1 
1.2 ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
1.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน จ านวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ 
ประโยชน์ของพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ตามประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
ก าหนดไว้ 
 1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยในระยะเวลา    
การจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 
 1.5 สถำนที่ปฏิบัติงำน  ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัคร  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1 มีสัญชาติไทย 
 2.1.2 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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2.1.4 ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และไม่เป็น      
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 

 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว 
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)/
เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร 

2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว 

ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)/เศรษฐศาสตร์ 
 

3.  กำรรับสมัคร 
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 

ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง     
ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.  

3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไมเ่กิน 1 ปี  

(นับถึงวันสุดท  ้ายของการรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และใบตอบรับการสมัคร 2 รูป) 
3.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
    3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.2.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อและสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร  
(ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.5 ไว้ทุกฉบับ 
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3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.4 วิธีกำรสมัคร 
ให้ผู้สมัครด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
3.4.1 ขอค าร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่ก าหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร 
 

    3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัครและใบสมัคร      
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการ
สมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าและลงชื่อก ากับข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม ่
เพ่ือกรอกใหม่ 
   3.4.3 ปิดรูปถ่ายจ านวน 1 รูป ลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจ านวน 2 รูป ลงในบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย 

3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว     
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น  
และให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1 

3.4.5 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ ว ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ  
ตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครคืนจาก
เจ้าหน้าที่รบัสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

3.4.6 ให้ผู้สมัครได้ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4  
ของประกาศฯ นี้ 
 

3.5  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
3.5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอสงวนสิทธิ์รับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ 

ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ในประกาศฯ นี้  ครบถ้วนทุกรายการ และได้กรอกข้อความ        
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการ
สมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ หรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น 
  3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา... 



 
-4- 

 
3.5.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนครั้งแรก      

ในวันและเวลาเดียวกันทุกต าแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายต าแหน่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจำรณำประกำศรำยช่ือผู้นั้น
ตำมต ำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้ำย 
 

4. กำรประกำศรำยชื่อผูมี้สิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะประกาศรายชื่อผ้  ้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา 

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา      
ทางเว็บไซต ์http://www.songkhlavc.ac.th  
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละต าแหน่ง 
ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   
ส่วนที่ 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 : 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 พ.ศ.2546 
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547    
 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวข้อง 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป 
-ความเข้าใจภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานส านักงาน 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ  ต ำแหน่งพนักงำนบริหำรทั่วไป  
(ด้ำนกำรเงินและบัญชี) 
- หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
  และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
  ส่งคลัง พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ  ต ำแหน่งพนักงำนบริหำรทั่วไป  (ด้ำนพัสดุ) 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
  ภาครัฐ พ.ศ.2560 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 

แบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  
100 

 
สอบสัมภาษณ์  (1) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 

(2) การคิดวิเคราะห์ 
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
(4) การสื่อสารโดยการพูด 
(5) มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

6.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ได้แก ่

6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
6.1.2 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 3 

6.2  ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่  1  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 
ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น 

6.3  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที ่1 

6.4  ผู้ที่จะผ่านการประเมนิสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 

7.  กำรประกำศบัญชีรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผ่ำนกำรเลือกสรร 
7.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา หรือ

ประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา http://www.songkhlavc.ac.th   
7.2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.2.1 จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งที่ดังกล่าว จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ไดค้ะแนนรวมสูงสุดเป็น 

ล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด โดยผู้อยู่ในล าดับต้นจะเปน็ผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
7.2.3   กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมตามขอ้ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที ่1 ส่วนที่ 2 มากกว่า  

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
3) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
7.3  หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สงขลา จะข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ เป็นเวลา 2 ปี 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ถ้ามกีรณีใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และ/หรือ     

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้ 
 

8.  กำรจัดจ้ำงและท ำสญัญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาก าหนด ดังนี้ 

8.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของ 
ผู้สอบผ่านการเลือกสรรแต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
  8.2 ในกรณีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีอัตราว่างเพ่ิมภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราชการโดย
พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้ นที่มีบัญชี
รายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3 การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 

      
                           (นายมนัสฌาน์  ชูเชิด) 

      ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ 
ลงวันที ่ 14  มกรำคม  2565                      

เรื่อง กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

................................................................................ 
 

 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จ านวน 1 อัตรา 
 รหัสต าแหน่ง  011 

เลขที่ต าแหน่ง   3532  
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
    จังหวัดสงขลา 90000 
2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศค าสั่ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ิดังนี้ 

1. จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการ 
ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ
สถานศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามระเบียบของทางราชการ 

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร 

ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับเบิก-จ่าย 

ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 
8. จัดท าปฏิทนิการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
9. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว 
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)/
เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร 
4.  ลงนำม 
 
 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ 
(นายมนัสฌาน์  ชูเชิด) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
วันที่  14  มกราคม  2565 



 
 

 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ 
ลงวันที ่ 14  มกรำคม  2565                       

เรื่อง กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

................................................................................ 
 

 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จ านวน 1 อัตรา 
 รหัสต าแหน่ง  015 

เลขที่ต าแหน่ง   4271  
 สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
    จังหวัดสงขลา 90000 
2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศค าสั่ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหางาน การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บ 
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 

2. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิง่ก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษาและ 

การพัสดุต่าง ๆ ทีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
6. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่  

เกบ็รักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
7. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บคุลากรในสถานศกึษา เกี่ยวกับเบิก-จ่าย 

ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
8. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
9. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว               
ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/เศรษฐศาสตร์ 
4.  ลงนำม 
 
 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ 
(นายมนัสฌาน์  ชูเชิด) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
วันที่  14  มกราคม  2565 

 
 



เอกสารหมายเลข 5 
 
 

ใบสมัครเลขที…่……………….. 
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..…………………… 

 

สมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 
(ด้าน………………………………………………………………..) 
สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………..……………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………..…………. 
E-mail Address …………………………………………….………………. 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………..…………. 
ออกให้ที่อำเภอ/เขต……….……….………จังหวัด……………..……… 
วันเดือนปีที่ออกบัตร…………….…….วันหมดอายุ…………...………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
……………………………. 

อายุ 
………………………….. 

สถานที่เกิด 
……………………………. 

เชื้อชาติ 
………………………….. 

สถานภาพสมรส 
……………………………. 
การรับราชการทหาร 
............................................. 

สัญชาติ 
…………………………... 
ศาสนา 
................................... 

 

อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………... 
เหตุผลที่(อยาก)ออกจากงาน…………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    
    
 
                    หลักสูตรเพิ่มเติม                                                                        การอบรม 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 
3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ปีหลังจนถึงปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู่ 
ของหน่วยงาน 

ตำแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

      
      
      
      

 

3.1 โปรดระบุความสำเร็จของงานที่ทำผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (ถ้าม)ี 
 
 
 
 

 

3.3 โปรดให้ความเห็นเกีย่วกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สมัคร 
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 
 

 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล       
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน 
ที่ทำงานปัจจุบันและ 

โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    
    
    
    
 
 

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง 
      กับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

 
 

          ลงชื่อ……………………………...………….………….ผูส้มัคร 
 

                         (………………..………………………..…………..) 
 

         ยื่นใบสมัคร  วันที่….…..…เดือน……………………..พ.ศ………………..  
 



  
 

แบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำร 
วิทยำลยัอำชีวศึกษำสงขลำ 

 
เขียนท่ี ............................................................ 

วนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ……............. 
 

เรียน   ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัอำชีวศึกษำสงขลำ 
 

ดว้ยขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................................... 
เป็นผูจ้บกำรศึกษำระดบัปริญญำ/ประกำศนียบตัร................................................................................................ 
สำขำวิชำ..........................................................................วิชำเอก…………………............................................. 
ไดรั้บอนุมติัจำกสถำบนักำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ช่ือ.............................................................................................. 
เม่ือวนัท่ี ............... เดือน .................................................. พ.ศ. ................................ (ภำยในวนัปิดรับสมคัร) 
มีควำมประสงค์ท่ีจะสมัคร เพื่อรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรในสังกัดวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ        
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ต ำแหน่งพนกังำนบริหำรทัว่ไป (ด้ำน.............................................................) 
ซ่ึงรับสมคัรจำกผูท่ี้ไดรั้บวุฒิกำรศึกษำสำขำวิชำ .......................................วิชำเอก.............................................. 
ตำมประกำศรับสมคัรลงวันท่ี  14  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565 พร้อมน้ี ขำ้พเจำ้ไดข้อยื่นหลกัฐำนกำรศึกษำ
ประกอบกำรสมคัรไวก่้อน ดงัชุดเอกสำรประกอบกำรสมคัรแนบทำ้ย 
 

ทั้งน้ี หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำรปรำกฏวำ่ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพำะ 
ส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมคัร  หรือคุณวุฒิท่ีสมคัร ก.พ. ยงัมิได้รับรองคุณวุฒิของขำ้พเจ้ำ    
หรือคุณวุฒิดงักล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งท่ีขำ้พเจำ้สมคัร  แมว้่ำขำ้พเจำ้ จะเป็นผูผ้่ำนกำรเลือกสรร 
เพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร  ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร และกำรเลือกสรร เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป                     
คร้ังน้ีเป็นโมฆะ โดยขำ้พเจำ้จะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำรับสมคัรขำ้พเจำ้ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
 

 
                    ลงช่ือ...........................................................ผูย้ืน่ค  ำร้อง 

(..........................................................) 
                ยืน่แบบค ำร้องวนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ............. 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2fmvzy-mJVl9yM&tbnid=OamMaueddrwl4M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8.aspx&ei=D1fBUbWXGoGCrgegsYCgCw&psig=AFQjCNENNo6y98aueRoTB4-78Vb9NxJ49A&ust=1371711631539622


               
    

 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัวผู้สมัครพนักงำนรำชกำร 

    
วิทยำลยัอำชีวศึกษำสงขลำ 
 สมคัรท่ี........................................................ 
 ต ำแหน่งพนกังำนบริหำรทัว่ไป 
(ดำ้น...........................................................) 
ช่ือ............................................................... 
นำมสกุล..................................................... 
 

                   เลขประจ ำตัวสอบ 
          

 
 

 
 

ตอ้งแสดงบตัรน้ีคู่กบับตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 
บตัรประจ ำตวัอ่ืนท่ีรำชกำรออกให้ ต่อเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังท่ีเขำ้รับ 
กำรประเมินสมรรถนะ 
 

        บัตรประจ ำตัวผู้สมัครพนักงำนรำชกำร 
    

                                              วิทยำลยัอำชีวศึกษำสงขลำ 
                                   สมคัรท่ี.......................................................... 
                                   ต ำแหน่งพนกังำนบริหำรทัว่ไป                      
                                   (ดำ้น............................................................) 
                                   ช่ือ................................................................. 
                                   นำมสกุล........................................................ 
เลขประจ ำตัวสอบ 

          
 

 

 
 
 

 (ผูส้มคัรบนัทึกดว้ยตนเอง ตำมประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้สอบ)     (ผูส้มคัรบนัทึกดว้ยตนเอง ตำมประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้สอบ) 
 

 

       ......................................................................                                     ................................................................                                    ...........................................................................                                ......................................................................... 
 

(..............................................................................................)    (...................................................................................)   (........................................................................................)     (.....................................................................................)     
เจำ้หนำ้ท่ีออกบตัร                     ลำยมือช่ือผูส้มคัร              เจำ้หนำ้ท่ีออกบตัร           ลำยมือช่ือผูส้มคัร 
 

               
 
 

 
 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1 x1.5 น้ิว 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1 x1.5 น้ิว 



 
 

 
ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  

(ด้านการเงินและบัญชี) และ (ด้านพัสดุ) 
 
เร่ิมรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 
เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารเรียน 1 (ตึกสีเขียว) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ให้ผู้สมัคร
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ให้ผู้สมัครพริ้นเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. พริ้นเอกสารหมายเลข 5 (ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป) จำนวน 2 แผ่น 

(ด้วยกระดาษขาว ขนาด A4) 
2. พริน้แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 1 แผ่น 

(ด้วยกระดาษขาว ขนาด A4) 
3. พริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการ (ด้วยกระดาษการ์ดสี) 

หมายเหตุ เอกสารลำดับที่ 1 – 3 เขียนตัวบรรจงด้วยลายมือครบถ้วนสมบูรณ์ทุกช่องรายการ  
4. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยให้ผู้สมัครจ่ายเงินค่าสมัครที่ห้อง
การเงิน (ตึกอำนวยการ) ชั้น 1 อาคารเรียน 5 

5. ผูส้มัครนำเอกสารตามข้อ 1 – 4 และหลักฐานตามข้อ 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อม 
ใบสมัครตามประกาศรับสมัคร มาย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
 
 


