
 

 
                                        ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบด ี
                             เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
                                                  ------------------------------------------------------------- 
 ดวยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงค 
จะรับสมัครคัดเลือกเปนพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงาน-
อธิการบดี ตามความในขอ ๑๐ แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๐ และ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบด ีเร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงานอธิการบดี  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือก  ดังตอไปนี ้  
 

๑.  ตําแหนงท่ีจะจาง
 ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๑ ตาํแหนง จํานวน ๒ อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติ  ตามขอ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
เร่ือง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอยีดแนบทาย 

ประกาศนี ้
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยืน่ใบสมคัรไดที่หนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ช้ัน ๒  ตัง้แตวนัท่ี ๘ – ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น.   
ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๙๘๑-๕  ตอ ๗๓๔, ๗๐๔ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก
 ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตวัผูเขารับการคัดเลือกเปน
หลักฐานสําคญัในการยนืยนัตัวบุคคล    ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
 ๔.๒  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดาํ ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว  ซ่ึงถายไวคร้ังเดยีวกนัไมเกนิ  
๑ ป (นับถึงวนัปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
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 ๔.๓  สําเนาใบแสดงคุณวุฒกิารศึกษา  ตามประกาศรับสมัคร  
 ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มกีารเปลี่ยน) 
เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ซ่ึงออกให 
ไมเกิน ๑ เดือน 
 

๕.  คาธรรมเนียมการสมัคร
 ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อ 
ประกาศรายชือ่วาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
 

๖.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือก  และเกณฑการตัดสิน
 ปรากฎอยูในรายละเอียดของตําแหนงทีแ่นบทายประกาศนี้ 
 

๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ
 รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วนั เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบยีบเกีย่วกับการคัดเลือก  
จะประกาศใหทราบในวนัอังคารที่  ๒๒ ตลุาคม  ๒๕๕๖  ดูไดที่บอรดประชาสัมพนัธ กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ หรือ www.vehicle.ku.ac.th
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่     ๘   ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
        

         
 

        (นายนิพนธ   ล้ิมแหลมทอง) 
               รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ลงวันที่   ๘    ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
........................................................................................ 

 

ตําแหนงพนักงานทั่วไป 
  เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  อัตราคาจาง  เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท   
สังกัดงานบรหิารและธุรการ  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
จํานวน ๒ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. เพศหญิง 
   ๒. อายุ ตั้งแต ๑๘ – ๕๐ ป 

  
   

๓. ประถมศึกษาบริบูรณ  ขึน้ไป 

ความรูความสามารถและคุณสมบัติท่ีตองการ 
  ๑.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการทําความสะอาดอาคารสํานักงานบริการน้ําดื่มหองประชุม  
ลางทําความสะอาดแกวน้ํา เก็บกวาดทําความสะอาดลานจอดรถ ลางทําความสะอาดหองสุขา และงานอื่น ๆ  
ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน 

ในหนาที ่
  ๓.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน 
 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  ๑๐๐  คะแนน 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	                                        ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สำนักงานอธิการบดี 
	                             เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
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	พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ  
	(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังต่อไปนี้  



