
 
 
 
 
 

 
 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ 
....................................................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแข่งขันเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  จ านวน  1  
อัตรา  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 45 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั ่วคราว 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 อัตรา   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
       ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้ 
            2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  2.1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.1.4  ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   

            2.2  ลักษณะต้องห้าม 
 2.2.1  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 2.2.2  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎก.พ.อ.  
 2.2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
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            2.2.4  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 2.2.5  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 2.2.6  เป็นบุคคลล้มละลาย  
 2.2.7  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.2.8  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 2.2.9  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
 2.2.10 เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  อนึ่ง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้
เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม   
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  2.3  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
         รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  1 

3.  การรับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 เมษายน 2563 และ 
จะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง  www.lru.ac.th หรือ 
โทรสอบถามได้ที่ 042 - 835224  ต่อ 41115 หรือ 42111 

4.  หลักฐานที่จะต้องน าไปย่ืนในวันสมัคร  
   4.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
   4.2  ส าเนาละใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้ต้อง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนจ านวน  1  ชุด 
 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ   
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 4.5  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 4.6  ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 4.7  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)  ขนาด  1  นิว้  จ านวน  3  รปู 
 4.8  ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ฉบับ   
   4.9 หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู ้มีอ านาจสั ่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ  
เมื่อสอบได้ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)   
 4.10  ส าเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
 4.11  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   
                    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและส าเนาหลักฐานต้องมีการรับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 4.9 และข้อ 4.11 ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 

5.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 5.1  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 5.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ผู้สมัครสอบ  เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  300  บาท 
   เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่สอบ ก าหนดการสอบ และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคาร 
เรียนรวม  8 ชั้น  และทาง  www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-835224-8  ต่อ  41115 หรือ 42111  
ดังนี้ 
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8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  2  

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ ถือว่าเป็นผู้ที่ ผ่ านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการสอบภาคทฤษฎีและ 
สอบภาคปฏิบัติรวมกันต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และน าคะแนนดังกล่าว  มารวมกับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์  ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  การบรรจุหรือจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามล าดับคะแนน
รวมที่สอบได ้
10.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน  ตามล าดับคะแนนสอบ   
ณ  ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และ 
ทาง  www.lru.ac.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบก าหนด  2  ปี  นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค            
ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้        
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  15  เมษายน   พ.ศ.  2563 

 

                                                              

                          
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ       23 เมษายน 2563  
2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ         

สอบสัมภาษณ์ 
27 เมษายน 2563 

3 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2563 
4 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2563 

http://www.lru.ac.th/


เอกสารแนบท้ายหมายเลข  1  
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ 

ลงวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2563 
.................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

1 พนักงานขับรถยนต์ 
ระดับ 1 
สังกัดงานยานพาหนะ 
 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
    1.1 เพศชาย อายุ 25 – 50 ปี 
    1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    1.3 มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั ้งมี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  
ไม่ เป็ น โรคต้ องห้ ามหรือ เป็ น อุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ 
หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) 
    1.4 มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน  
    1 .5  มี ใบ อนุญ าตขั บ ขี่ ร ถยน ต์ ป ระ เภ ท  2         
จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)  
    1.6 มีความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร  
ทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็น
อย่างดี 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    2.1 ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ที ่ได้รับมอบหมาย โดยรู้จักเส้นทางในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
    2 .2 มี ความรู้ พ้ื นฐานด้ าน เครื่องยนต์  การ
บ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างด ี
    2.3 ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และท าความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
    2.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

8,690 1  

  หมายเหตุ  สถานที่สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ   



เอกสารแนบท้ายหมายเลข  2 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ 
ลงวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2563 
.................................................... 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (50  คะแนน) 
       1.  ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร   
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (50  คะแนน) 
      2.  ทดสอบปฏิบัติ 

ค.  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (100  คะแนน)  
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน  โดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  
ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  และบุคลิกภาพอ่ืนๆ   

 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 


