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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ครั้งที่ 1/2566 
………………………………………….. 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่  
11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติ เฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่   
28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบกับ และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 392/2565  
เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ต าแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน หน่วยงานที่สังกัด ค่าตอบแทบ และอัตราว่างที่จัดจ้าง 
   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

  1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  
และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2560 ลงวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 
  1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 

 2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
    

2.2 ลักษณะต้องห้าม... 
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  2.2 ลักษณะต้องห้าม  
   (1) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
   (1.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   (1.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (1.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (1.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (1.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
   (2 )  เป็นผู้ ด า รงต าแหน่ งข้ าราชการการ เมื อง  กรรมการพรรคการ เมื อ ง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (3) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่ เป็น 
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (4) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (5) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (6) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง  
เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้ นส่วนบริษัท  
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
 (7) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (8) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
 ส าหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 
เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่  
28 กันยายน 2564  
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง  

ของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ในการเลือกสรรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
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 3. การรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 สามารถดาวน์

โหลดประกาศ ใบสมั คร  และ เอกสารที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ได้ ทาง เ ว็ บ ไซต์  https://bit.ly/3JfJFEQ หรื อ  

QR Code ด้านล่าง เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้วให้ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน

ประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF เว้นแต่หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครซึ่งอาจจัดส่งเป็น 

ไ ฟ ล์ รู ป ภ า พ ก็ ไ ด้  โ ด ย ส า ม า ร ถ จั ด ส่ ง ไ ด้ ท า ง ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://bit.ly/3 XD6 SVN  

หรือ QR Code ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับการส่งใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) 

เอกสารที่ส่งก่อนและหลังวันเวลารับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ผ่ า น ท า ง  Facebook Fanpage :  

“กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ ” (https://www.facebook.com/HRMD.RUS) หรือสอบถาม 

ได้ทางอีเมลกองบริหารงานบุคคล : personnel@rmutsb.ac.th  

  3.1 หลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อสมัครสอบ 

 (1) หนังสือการให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(บุคคลภายนอก) 

 (2) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 

 (3) ส า เนาใบปริญญาบัตร  หรือหนั งสือรับรองคุณวุฒิ  หรือหนั งสือรับรอง 

ของสถานศึกษาท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติแล้ว จ านวน 1 ฉบับ  

 (4) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ  

 ทั้งนี้  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้น ส าหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้อง

เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 

 

(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน… 

 
ประกาศ ใบสมัคร  

และเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 
 

 
แบบยื่นใบสมัครและหลกัฐาน

ประกอบการสมัคร 
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  (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

  (7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ

สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

  (8) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย ยื่นส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  
ได้แก่ (สด.8) หรือ (สด.43) หรือหลักฐานอ่ืนที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ
เท่านั้น เอกสาร สด.4 หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็น
หลักฐานได ้  
  (9) หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่จ่าย
คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ    
  3.2 ผู้สมัครจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 โดยละเอียดครบถ้วน

สมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องท่ีประกาศก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.3 ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมสมัคร จ านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

โดยการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (1) ช าระเงินค่ าธรรมเนียมสมัครได้ตั้ งแต่ วันที่  1  –  7  กุมภาพันธ์  2566  

(ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัครและแนบหลักฐานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) 

  (2) ช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเป็นจ านวน 100 บาท 

  (3) ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้ 

- ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย   สาขา : โรจนะ 

- ชื่อบัญชี : มทร.สุวรรณภูมิ เงินรายได้ บัญชีเลขที่ 128 – 0 – 28939 – 2 

   (4) ผู้สมัครแนบหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียม

สมัครดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 4. เงื่อนไขในการรับสมัคร  
  4.1 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
  4.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
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  4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้  
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบทุกกรณี 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี (ภายในศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา) และประกาศทาง www.rmutsb.ac.th และ http://personnel.rmutsb.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ประกอบด้วย 

1.  มีคุณสมบัติตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 

2.  มีหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 

3.  ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครตามจ านวนที่ประกาศก าหนดและมีการจัดส่งหลักฐานการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมินรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
  

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 
 
  

7.2 การจัดจ้าง… 
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