
 
 

 

ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ส านักงานอธิการบดี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลอืกเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

                                                  ------------------------------------------------------------- 
 ดว้ยกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมคัรคดัเลือกเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้สังกดักองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี ส านกังาน-
อธิการบดี ตามความในขอ้ ๑๐ แห่งประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั- 
เกษตรศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๔๖ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๐ และ  
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดข้องส านกังานอธิการบดี เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดข้องส านกังานอธิการบดี  ลงวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมคัร
คดัเลือก  ดงัต่อไปน้ี  
๑.  ต าแหน่งทีจ่ะจ้าง 
 ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี จ  านวน   ๒  ต าแหน่ง  ๑๒  อตัรา 

๒.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 

 ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งมีคุณสมบติั  ตามขอ้ ๑๒ ประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
เร่ือง  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดแนบทา้ย 
ประกาศน้ี 
๓.  วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก ขอและยื่นใบสมคัรไดท่ี้หน่วยการเจา้หนา้ท่ี งานบริหารและธุรการ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ชั้น ๒  ต้ังแต่วันที ่ ๑๐ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร. ๐-๒๙๔๒ -๘๙๘๑-๕  ต่อ ๗๓๔, ๗๐๔ 

๔.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องน ามายืน่ในการสมัครเข้ารับการคัดเลอืก 
 ๔.๑  ใบสมคัร ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้ความและลงนามดว้ย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกในใบสมคัรและบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้รับการคดัเลือก
เป็นหลกัฐานส าคญัในการยืนยนัตวับุคคล  ฉะนั้น การเซ็นช่ือเก่ียวกบัการคดัเลือกทุกคร้ังตอ้งเหมือนกนั) 
 ๔.๒  รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด ๑½ x ๒ น้ิว  ซ่ึงถ่ายไวค้ร้ังเดียวกนัไม่เกิน  
๑ ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน ๓ รูป 
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 ๔.๓  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  และส าเนาประกาศนียบตัร   เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามประกาศ
รับสมคัร  
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๕  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔.๖   เพศชายตอ้งมีส าเนาใบส าคญัทางทหาร (ใบสด.๘,  สด.๔๓) มาแนบประกอบหลกัฐานการสมคัรดว้ย  
 ๔.๗  ส าเนาใบขบัข่ีชนิดท่ี  ๑ หรือ ชนิดท่ี ๒ ของกรมการขนส่งทาง 
 ๔.๘  ใบรับรองแพทยแ์สดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ  ก.พ. ฉบบัท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ซ่ึงออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน 
๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ใหผู้ส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรคนละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมคัรจะไม่จ่ายคืนใหเ้ม่ือ 
ประกาศรายช่ือวา่เป็นผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกแลว้ 
 

๖.  หลกัสูตรวิธีการคัดเลอืก และเกณฑ์การตัดสิน 
 ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืก วนัเวลา และสถานทีส่อบ 
 รายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก วนั เวลา สถานท่ีท าการคดัเลือก และระเบียบเก่ียวกบัการคดัเลือก  
จะประกาศใหท้ราบในวนัศุกร์ท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗    ดูไดท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ กองยานพาหนะอาคาร- 
และสถานท่ี และ www.vehicle.ku.ac.th 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี           มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
        
  
  

        (นายนิพนธ์   ล้ิมแหลมทอง) 
                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
ท่ี   ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๘/ว. 
เรียน  หวัหนา้ส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดบั คณะ ส านกั สถาบนั กอง โครงการจดัตั้งวทิยาเขต 
 เพื่อโปรดปิดประกาศ 

 
 
 
 
 
 

http://www.vehicle.ku.ac.th/


 
- ๓ - 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
ลงวนัที ่       มนีาคม ๒๕๕๗ 

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

ต าแหน่งที ่ ๑  พนักงานขบัรถยนต์ 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
สังกดังานยานพาหนะ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน  ๓ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.  เพศชาย 
  ๒.  อายตุั้งแต่ ๒๑ – ๕๕ ปี 
  ๓.  ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิีต้่องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต ์ สามารถขบัรถโดยสาร- 
ขนาดใหญ่ และรถบรรทุกหกลอ้ ได ้
  ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
   ๓.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
หลกัสูตรและวธิีการคดัเลอืก 
  ๑.   สอบภาคปฏิบติั  

๒.   สอบสัมภาษณ์  
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลอืกเพือ่จ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได้ 
 ลงวนัที ่       มนีาคม ๒๕๕๗ 

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

ต าแหน่งที ่ ๒  พนักงานขบัรถยนต์ (ขบัรถยนต์โดยสารสวสัดกิาร หรือ รถรางนนทรี) 
 เพื่อจา้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท  
สังกดังานยานพาหนะ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  ส านกังานอธิการบดี  จ  านวน  ๙ อตัรา 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.   เพศชาย 
  ๒.   อายตุั้งแต่ ๒๑ ปี ข้ึนไป 
  ๓.   ประถมศึกษาบริบูรณ์ ข้ึนไป 
ความรู้ความสามารถและคุณสมบัตทิีต้่องการ 
  ๑.   มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแล และบ ารุงรักษารถยนต ์
  ๒.  สามารถปฏิบติังานในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ได ้
  ๓.  สามารถท างานนอกเวลาราชการ (เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.)  วนัหยดุราชการ และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์(เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) ได ้ โดยมีค่าตอบแทน คือ:- 
   ๓.๑  ค่ารอบ ๆ ละ ๕ บาท (วนัจนัทร์ -  วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.) 
   ๓.๒  ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วนัละ ๒๐๐ บาท ไม่มีค่ารอบ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.) 
   ๓.๓  ค่าตอบแทนวนัหยดุราชการ วนัละ ๔๒๐ บาท (วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 
  ๔.  มีความประพฤติดี ช่ือสัตย ์สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 
 
หลกัสูตรและวธีิการคัดเลอืก 
  ๑.    สอบภาคปฏิบติั  

๒.   สอบสัมภาษณ์  
   
 
 
 
 

 


