ประกาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
------------------------------------------------------------ด้วยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมัครคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 และตามประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสานักงานอธิ การบดี เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสานักงานอธิ การบดี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะจ้ าง
ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน ๒ ตาแหน่ง ๑๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริ หารและธุรการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ชั้น ๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่ างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๙๔๒ -๘๙๘๑-๕ ต่อ ๗๓๔, ๗๐๔
๔. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายืน่ ในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัคร ตามแบบฟอร์ มที่คณะกรรมการกาหนด ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจาตัวผูเ้ ข้ารับการคัดเลือก
เป็ นหลักฐานสาคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
๔.๒ รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว ซึ่ งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน ๓ รู ป

-๒–
๔.๓ สาเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาประกาศนียบัตร เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามประกาศ
รับสมัคร
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ เพศชายต้องมีสาเนาใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย
๔.๗ สาเนาใบขับขี่ชนิดที่ ๑ หรื อ ชนิดที่ ๒ ของกรมการขนส่ งทาง
๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน
๕. ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผสู้ มัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. หลักสู ตรวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์ การตัดสิ น
ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
๗. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานทีส่ อบ
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และ www.vehicle.ku.ac.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๘/ว.
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการหรื อเทียบเท่าในระดับ คณะ สานัก สถาบัน กอง โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
เพื่อโปรดปิ ดประกาศ

-๓-

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๗
........................................................................................
ตาแหน่ งที่ ๑ พนักงานขับรถยนต์
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท
สังกัดงานยานพาหนะ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิ การบดี จานวน ๓ อัตรา

คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
๑. เพศชาย
๒. อายุต้ งั แต่ ๒๑ – ๕๕ ปี
๓. ประถมศึกษาบริ บูรณ์ ขึ้นไป

ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัตทิ ตี่ ้ องการ
๑. มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล และบารุ งรักษารถยนต์ สามารถขับรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุกหกล้อ ได้
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่
๓. มีความประพฤติดี ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทางาน

หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
๑. สอบภาคปฏิบตั ิ
๒. สอบสัมภาษณ์

-๔-

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๗
........................................................................................
ตาแหน่ งที่ ๒ พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถยนต์ โดยสารสวัสดิการ หรือ รถรางนนทรี)
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๘๔๐ บาท
สังกัดงานยานพาหนะ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิ การบดี จานวน ๙ อัตรา

คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
๑. เพศชาย
๒. อายุต้ งั แต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป
๓. ประถมศึกษาบริ บูรณ์ ขึ้นไป

ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัตทิ ตี่ ้ องการ
๑. มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล และบารุ งรักษารถยนต์
๒. สามารถปฏิบตั ิงานในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ได้
๓. สามารถทางานนอกเวลาราชการ (เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.) วันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ (เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) ได้ โดยมีค่าตอบแทน คือ:๓.๑ ค่ารอบ ๆ ละ ๕ บาท (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.)
๓.๒ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันละ ๒๐๐ บาท ไม่มีค่ารอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.)
๓.๓ ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ วันละ ๔๒๐ บาท (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
๔. มีความประพฤติดี ชื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทางาน
หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
๑. สอบภาคปฏิบตั ิ
๒. สอบสัมภาษณ์

