
 
 

(สําเนา) 
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ที่ 017 /2560  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นพนักงานร้านค้า café@library 

------------------------------------------ 
 
               ด้วยสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน                           
เป็นพนักงานร้านค้า café@library  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                      
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท                   

        อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 (25) ของคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070/2557 ลงวันที่            
2  มถิุนายน  พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จงึประกาศรับสมัคร                        
คัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นพนักงานร้านค้า café@library  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา                   
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
      
              1. คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มัครสอบ 
                  1. ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปและไม่มีลกัษณะข้อห้าม ตามความในขอ้ ๑๐ ที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. ๒๕๕4 ดังน้ี 
   (ก)   คณุสมบตัทิั่วไป                         
                            (๑)  มีสัญชาติไทย 
                            (๒)  อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

       (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์             
ทรงเป็นประมุข 
                            (๔)  สําเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กําหนด 

(ข)   ลักษณะต้องหา้ม 
                            (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
                            (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้       
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด 
          (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม ข้อบังคับน้ี             
หรือกฎหมายอ่ืน 
                            (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                            (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในบริหารพรรคการเมือง                      
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
                            (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย                                                   
            (๗)  เป็นผู้เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคกุเพราะกระทําความผิดทางอาญา
และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                           (๘)   เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์                   
การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                           (๙)   เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม 
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
           (๑๐)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรอืกระทําการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษา                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  
                         (11)   เป็นผู้ถูกศาลมคีําสั่งพิทักษ์ทรพัย์เด็ดขาด 
                         (12)   เป็นผู้เคยถูกศาลมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

๒. เป็นผู้สําเรจ็การศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและต้องผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อนวันปิดรับสมัคร สําหรบัใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กําลังเรียน” “รอผลการสอบ”  
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
            ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด 
 
               2. คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่สําหรบัผู้มีสทิธิสมัครสอบ 
                      สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาการบัญชี โดยมีลักษณะการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานการเงินและบัญชีของร้านค้า ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป จัดทําบัญชีเงินสดประจําวัน 
บัญชีแยกประเภท ทํารายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
               3. วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
                      ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ถึงวันที่ 22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สํานักงานผู้อํานวยการ ช้ัน ๗ อาคารเทพรัตนราชสุดา 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ๐๓๘- 102465 ในวันและเวลาราชการ 
 

     4. หลกัฐานการสมัคร 
 1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว หรือขนาด 2 น้ิว ถ่ายคร้ัง 

เดียวกัน และถา่ยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จํานวน 3 รูป 
2.  หลกัฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ถ่ายเอกสาร 

จํานวน 1 ชุด 
  3.   สําเนาทะเบียนบ้าน  ถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ ชุด 
    ๔.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ถ่ายเอกสาร จํานวน ๑ ชุด 
                     5.   หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ถ่ายเอกสาร จาํนวน 1 ชุด 
                     6.   กรณีช่ือ – ช่ือสกุล หลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้นําใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล 
มาแสดง ถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
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              5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   วุฒิปรญิญาตรี จํานวน 40 บาท  
    

              6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธสิอบ 
                    วันศุกรท์ี่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ เว็บไซต์สาํนักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) 
หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท ์038-  102465  ในวันและเวลาราชการ                                           

 
              7.  กําหนดการคดัเลือก 
 

ตําแหน่ง วันสอบคดัเลอืก/วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ 
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
                   

วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
1. ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการเงิน  
และบัญชี  เวลา 8.30 – 10.30 น. 
2. สอบภาคปฏิบัติ  
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office  
เวลา 10.30 - 12.00 น.                             
3. สอบสัมภาษณ ์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 
สํานักหอสมุด 
อาคารเทพรัตนราชสุดา 
หมายเหตุ 
(ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่อง     
คิดเลขด้วย) 
 
ห้องประชุม 707 ช้ัน 7 
สํานักหอสมุด 
อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 

 
              8. ประกาศผลสอบการคดัเลือก 
                   วันจันทร์ที ่ 4  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60  ณ เว็บไซต์สํานักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) หรือ
โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 102465  ในวันและเวลาราชการ                                                
                   อน่ึง ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดทําสัญญาจ้างพนักงานร้านค้า café@library และสญัญา                 
ค้ําประกัน ณ สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด โดยจัดหาบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้ค้ําประกัน                           
ลงนามในสญัญาฯ ตามลําดับ ดังน้ี 
                         ๑. บิดาหรือมารดา หรือ 

     ๒. พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ 
     3. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม (1) และ (2)  

ค้ําประกันได้ ให้บุคคลดังต่อไปน้ีค้ําประกัน คือ 
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(ก) ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า     
                              ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้ค้ําประกัน                                             

(ข) ผู้ค้ําประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 
                         เหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม ข้อ 3 จะต้องมีหลกัฐานมาแสดง เช่น ใบมรณบัตร 
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ําประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอ่ืน           
แล้วแต่กรณ ี                                                 
                                                                      
                                ประกาศ   ณ  วันที่  16  ตุลาคม พ.ศ. 2560  
                                                                    
                                                  (ลงช่ือ)           วันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ 

                                    (นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ) 
                                 ผูอํ้านวยการสํานักหอสมุด ปฏิบัติการแทน 
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
 
(นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง) 
     บุคลากรชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


