
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 
เรื่อง  การรับสมคัรและสอบคดัเลอืกลกูจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจกัรกลขนาดกลาง 

--------------------------------------------------------- 

  ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับ
สมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท เพื่อ
ปฏิบัติงานพื้นท่ีแปลงทดลองงานวิจัย และพื้นท่ีต่างๆภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑.๑  มีสัญชาติไทย 
1.2  เป็นเพศชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันเร่ิมปฏิบัติงาน 
1.3  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์  

ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในทางท่ีส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดท่ี 2 ข้ึนไป) และ 

1.4  ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดท่ี 2 ข้ึนไป) และเป็นผู้มีความสามารถและมี 
ความช านาญงานในหน้าท่ีและเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.5  เป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ  ขยันอดทน  ซื่อสัตย์ในหน้าท่ี        
มีระเบียบวินัย และแต่งกายสุภาพ 

1.6  เป็นบุคคลท่ีแพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็น 
โรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

1.7 ไม่เสพสารเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท และขณะปฏิบัติหน้าท่ี
ต้องไม่อยู่ในสภาพมึนเมาจากสิ่งเสพติดทุกชนิด 

1.8 ไม่เคยกระท าผิดทางอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
        ๒.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า 
ขนาด ๑ น้ิว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
      ๒.๒ ส าเนาหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
                         ๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
      2.5 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
               ๒.6 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล จ านวน ๑ ฉบับ 

                       ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐาน   ให้
ครบถ้วนตามท่ีทางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ก าหนด 

หมายเหตุ  ๑. หลักฐานการสมัครทุกรายการให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
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๓. ก าหนดการคดัเลอืก 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน-เดอืน-ป-ี-เวลาการด าเนินการ สถานที่ 
๑ รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) 2 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม ๖4 งานบุคลากรและ

สวัสดิการ 
๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 9 สิงหาคม 2564 อาคารอ านวยการ 
๓ ด าเนินการสอบสัมภาษณ ์ 11 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมย่านาง 
๔ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 13 สิงหาคม 2564 อาคารอ านวยการ 
๕ รายงานตัวพร้อมท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน และเร่ิมปฏิบัติงาน 
16 สิงหาคม 2564 งานบุคลากรและ

สวัสดิการ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

 
   4. วิธีการสอบคัดเลือก  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติความรู้ความสามารถของต าแหน่ง ในวันพุธ ท่ี 
11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่านาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

            ขอรับใบสมัคร สอบถามรายละเอียดการสมัคร และส่งใบสมัครได้ท่ี งานบุคลากรและสวัสดิการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขท่ี ๒๐๒ หมู่ท่ี ๑๗   ต าบลพิชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง  

 ประกาศ ณ วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
   
 
 

              (รองศาสตราจารย์ มาลี ต้ังระเบียบ) 
                         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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ภาระงานลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 
 
ลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความ
ช านาญในการัับเคร่่องจักรกขันาดกขาง ได้เป็นอย่างดีแขะได้รับใบอนุญาตัับรถตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
ค าส่ัง หร่อแบบ หร่อแนวทางปฏิบัติ หร่อคู่ม่อท่ีมีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตขอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า แขะเสนอแนะวิธีการแก้ไัปรับปรุงการปฏิบัติงาน แขะปฏิบัติงานอ่่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ัับเคร่่องจักรกขันาดกขางได้ดี  
2. บ ารุงรักษาแขะแก้ไัั้อััดั้องัองเคร่่องจักรกข 
3. เตรียมแปขงทดของปขูกพ่ช เก็บผขผขิต ตขอดจนดูแขบ ารุงรักษาเคร่่องม่อท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอ่่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ความช านาญงาน 

1. มีความรู้ความช านาญในการัับเคร่่องจักรกขันาดกขางได้เป็นอย่างดี แขะได้รับใบอนุญาตัับรถตาม
กฎหมาย 

2. ัับเคร่่องจักรกขันาดกขางได้อย่างดีเย่ียม  
3. เตรียมแปขงทดของปขูกพ่ช เก็บผขผขิต ตขอดจนดูแขบ ารุงรักษาเคร่่องม่อท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานอ่่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 


