(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๔๑๕ / ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทสนับสนุนวิชำกำร กลุ่มปฏิบัติงำนทั่วไป
----------------ด้ว ยกองอำคำรสถำนที่ มีควำมประสงค์ จ ะรับสมั ครคัด เลื อกบุค คลเป็น พนัก งำนมหำวิ ท ยำลั ย
ซึ่งจ้ำงด้วยรำยได้ส่วนงำน ประเภทสนับสนุนวิชำกำร กลุ่มปฏิบัติงำนทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน เลขที่ตำแหน่ง ๔๐๓๘
สังกัดกองอำคำรสถำนที่ สำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน ๑ อัตรำ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ฉบับที่ ๕ ประกอบกับประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร และบันทึกข้อควำมกองอำคำรสถำนที่ ที่ อว ๘๑๐๐/
๐๑๒๔๕ เรื่ อง ขออนุ มัติดำเนิ น กำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงำนมหำวิทยำลั ย ประเภท
สนับสนุนวิชำกำร กลุ่มปฏิบัติงำนทั่วไป ตำแหน่ง คนงำน เลขที่ตำแหน่ง ๔๐๓๘ ลงวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะข้อห้ำม ตำมควำมในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของมหำวิทยำลัย
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่มหำวิทยำลัยประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคล
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำนหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
/(๕) เป็นกรรมกำร...

-๒–
(๕) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ
กระทำกำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อประโยชน์แก่มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลอำจอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปตำม (ก) (๑) และหรือ (๓) ก็ได้
ควำมในข้อ (ก) (๒) มิให้นำมำใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งตำมข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ทั้งนี้
บุคคลดังกล่ำวต้องมีอำยุไม่เกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ในวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน
๑.๒ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่ำ “กำลังเรียน” “รอผลกำร
สอบ” กองอำคำรสถำนที่ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่พิจำรณำ
๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อน
กำหนด
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับผู้สมัครสอบ
2.1 ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
๒.๒ ผู้มีประสบกำรณ์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สำมำรถปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น
- งานซ่อมบารุงถนน ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ซ่อมเครื่องมือจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองอาคารสถานที่
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น เช่น งานไฟฟ้า งานประปา ฯลฯ
- งานซ่อมแซมอาคารสถานที่เบื้องต้น
- งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่ กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลำทำกำร ณ ชั้น ๖ กองอำคำรสถำนที่ สำนักงำนอธิกำรบดี
อำคำร ภปร มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔ ในวันและ
เวลำทำกำร
/หรือส่งเอกสำร...

-๓–
หรือส่งเอกสำรกำรสมัครทำงไปรษณีย์ โดยกองอำคำรสถำนที่ จะถือตรำประทับของ
ไปรษณีย์ต้นทำงเป็นสำคัญ ปฏิบัติดังนี้
- ดำวน์โหลดใบสมัครจำก www.buu.ac.th
- รับรองสำเนำถูกต้องในหลักฐำนกำรสมัครทุกฉบับ
- ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ โดยโอนเงินเข้ำบัญชีธ นำคำร “ธนาคารกรุ งไทย
ชื่อบัญชีม หาวิ ท ยาลั ยบู ร พา สาขามหาวิ ท ยาลั ยบู ร พา เลขที่ ๓๘๖-๑๐๐๔๔๒-๙ ส ำเนำหลั กฐำนกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือกให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- จ่ำหน้ำซองถึง “กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑”
ทั้งนี้ กำรสมัครสอบทั้งสองวิธี ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศ
รับสมัคร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีควำมผิดพลำดเกิดจำกผู้สมัคร และ
ทำงมหำวิทยำลัยตรวจสอบในภำยหลังแล้ว พบว่ำ เอกสำรและหลักฐำนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร มหำวิทยำลัยจะ
ถือว่ำ ผู้สมัครขำดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่ต้น และขอสงวนสิทธิไม่คืนหลักฐำนต่ำง ๆ และค่ำธรรมเนียม
กำรสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔
ในวันและเวลำทำกำร
๕. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐำนเอกสำรให้ตรงตำมที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ หำกไม่ครบหรือขำด
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่รับพิจำรณำ
๕.๑ ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียว
และถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 3 รูป
๕.๓ หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ ฉบับจริง พร้อม
ถ่ำยสำเนำ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกัน ให้นำสำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ ยนชื่อ –
ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๗ หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ฉบับจริง พร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน
๑ ฉบับ
5.๘ ใบรับรองแพทย์กำรไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมสำหรับกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 1 ชุด
๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตรง
ตำมประกำศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำ ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครไม่ตรงตำมประกำศรับ
สมัคร จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้
/๗. ค่ำธรรมเนียม...

-๔๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
วุฒิกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ๒0 บำท
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีเ่ ว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถำม
ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔ ในวันและเวลำรำชกำร
๙. กาหนดการคัดเลือกและสถานที่สอบ
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐น. – ๑๒:๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสม
เฉพาะตาแหน่ง

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ๖๑๐ ชั้น ๖
กองอาคารสถานที่
สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ
๑. จัดส่งผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำ ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ฉบับจริง ในระยะเวลำไม่เกิน ๔๘
ชั่วโมง ก่อนกำรสอบ โดยวิธีกำรใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำนพยำบำลตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด
๒. ในกรณี ส ถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ ๒๐๑๙ ยั ง มี ค วำมรุ น แรง
กองอำคำรสถำนที่ สำมำรถเลื่อนกำหนดเวลำและวิธีกำรคัดเลือก และประกำศผลกำรคัดเลือก โดยจะประกำศให้
ทรำบต่อไป
๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีเ่ ว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือโทรศัพท์
สอบถำมที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔ ในวันและเวลำรำชกำร
อนึ่ง ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถำนพยำบำลที่ได้กำรรับรอง ระบุ
ว่ำ ไม่มีโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ำมสำหรับกำรเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. วัณโรคระยะอันตรำย
๒. โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. โรคพิษสุรำเรื้อรัง
๔. โรคติดยำเสพติดให้โทษ
๕. โรคทำงจิตที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๖. โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นปัญหำ
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๗. โรคติดต่อร้ ำยแรงหรือโรคเรื้อรังอื่นตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ประกำศกรม
ควบคุมโรค หรือตำมประกำศของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
/เพื่อจัดทำ...

-๕เพื่อจัดทำสัญญำจ้ำงและสัญญำค้ำประกันโดยให้พนักงำนมหำวิทยำลัย จัดให้บิดำหรือมำรดำ
ของตนเองเป็นผู้ค้ำประกันกำรทำสัญญำ หำกไม่สำมำรถจัดให้บิดำหรือมำรดำเป็นผู้ค้ำประกันได้ ให้จัดให้พี่น้อง
ร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกับตน เป็นผู้ค้ำประกันกำรทำสัญญำจ้ำงแทน
ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน
ตำมสัญญำจ้ำงได้ ให้พนักงำนมหำวิทยำลัยจัดหำข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือน
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท หรือผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำทขึ้นไป เป็นผู้ค้ำ
ประกันและให้พนักงำนมหำวิทยำลัยรำยงำนเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวให้ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ทรำบ โดยแนบหลักฐำน ได้แก่ ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐที่ระบุว่ำ ผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ หรือหลักฐำนอื่นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ควำมตำย หรือถูกศำลมีคำสั่ งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือมีคำ
พิพำกษำให้ล้มละลำย หรือมหำวิทยำลัยเห็นสมควรให้พนักงำนเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน พนักงำนมหำวิทยำลัยจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้ำประกันรำยใหม่มำทำสัญญำค้ำประกันแทน ภำยในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่
ควำมตำย หรื อ ถู ก ศำลมี ค ำสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขำด หรื อ มี ค ำสั่ ง พิ พ ำกษำให้ ล้ ม ละลำยหรื อ วั น ที่ พ นั ก งำน
มหำวิทยำลัยได้รับหนังสือแจ้งจำกมหำวิทยำลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี
ประกำศ ณ วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ

อานนท์ วงษ์แก้ว
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
วรอนงค์ ทองระอำ
(นำงสำววรอนงค์ ทองระอำ)
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