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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
   ที ่๐๔๒๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้ำงโครงกำรอำคำรชุดมหำวิทยำลัยบูรพำ  
(อำคำรมีชัย ฤชุพันธุ์)  
--------------------------- 

 

 ด้วยกองอำคำรสถำนที่  มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้ำงโครงกำรอำคำรชุดมหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรมีชัย ฤชุพันธุ์) ซึ่งจ้ำงด้วยเงินรับฝำกเงินรำยได้ โครงกำร  
อำคำรชุดมหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรมีชัย ฤชุพันธุ์) สังกัดกองอำคำรสถำนที่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ต ำแหน่ง คนงำนท ำควำมสะอำด อัตรำค่ำจ้ำงวันละ ๔๒๐ บำท (สี่ร้อยยี่สิบบำทถ้วน) 

 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๘ ของค ำสั่งมหำวิทยำบูรพำ ที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีปฏิบัติกำรแทน ฉบับที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จึงประกำศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนเป็นลูกจ้ำงโครงกำรอำคำรชุดมหำวิทยำลัยบูรพำ (อำคำรมีชัย ฤชุพันธุ์)             
ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะข้อห้ำม ตำมควำมในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้  
    (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         (๑)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
         (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๓)  มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของมหำวิทยำลัย 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
     (๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
     (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ เป็นคน            
ไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่มหำวิทยำลัยประกำศก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
     (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมำยอ่ืน 
     (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     (๕)  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
                 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
     (๗)  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 
 

             /(๘) เคยถูกลงโทษ... 
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   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน 
อ่ืนของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
                       (๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือกระท ำ
กำรทุจริตในกำรสอบระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
   ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล อำจอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปตำม (ก) (๑) และหรือ (๓) ก็ได้ 
   ควำมในข้อ (ก) (๒) มิให้น ำมำใช้บังคับกับผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔)  
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวต้องมีอำยุไม่เกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ในวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน 
    ๑.๒. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและต้องผ่ำน
กำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อนวันปิดรับสมัคร  ส ำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่ำ “ก ำลังเรียน” หรือ “รอผลกำร
สอบ”  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำ 
   ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเปลี่ยนเส้นทำงชีวิต : เกษียณก่อนก ำหนด 
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้สมัครสอบ 
 2.1 ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 ๒.๒ ผู้มีประสบกำรณ์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
 

๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  3.1 ต ำแหน่ง คนงำนท ำควำมสะอำด มีหน้ำที่ ดูแลท ำควำมสะอำดอำคำรชุดมหำวิทยำลัยบูรพำ 
(อำคำรมีชัย  ฤชุพันธุ์) จ ำนวน ๑ หลัง และอำคำร ๖ ยูนิต จ ำนวน ๑ หลัง (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) และ
งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

 ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๙ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   
ถึงวันที่  ๒๐  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  ชั้น ๖  กองอำคำรสถำนที่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  อำคำร  ภปร หรือ
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔  ในวันและเวลำท ำกำร 
 

 ๕.  หลักฐานการสมัคร 
        ๑.  ใบสมัครตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย พร้อมกรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
    ๒.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว หรือขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียว  
และถ่ำยไม่เกิน  ๖ เดือน  จ ำนวน 3 รูป 

  ๓.  หลักฐำนกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ ถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน  ๑  ชุด 
   ๔.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด 
     ๕.  กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  ในหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกันให้น ำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 
มำแสดง ถ่ำยเอกสำร จ ำนวน  ๑  ชุด 
     ๖.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด 

           /๗. ใบรับรอง... 
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  ๗. ใบรับรองแพทย์กำรไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย        
จ ำนวน  1  ชุด 
  ๘. หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร (เฉพำะเพศชำย) ถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  ๑  ชุด 
  ๙. หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี)  เช่น ใบรับรองกำรฝึกอบรม กำรผ่ำน ประวัติย่อ ประกำศนียบัตร ฯลฯ 
    

 ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
 6.1 วุฒิกำรศึกษำประถมศึกษำตอนต้น (ป.๓) หรือเทียบเท่ำไม่ต่ ำกว่ำนี้  ๒0  บำท 
 

 ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
                     วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ www.buu.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถำมที่ 
หมำยเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔  ในวันและเวลำรำชกำร 
 
 8.  ก าหนดการคัดเลือก 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๙:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น. 

 
 สอบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสม 
          เฉพำะต ำแหน่ง 
 

 
        ห้องประชุมงำนออกแบบ ชั้น ๖ 
    กองอำคำรสถำนที่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 ๙. ประกาศผลการคัดเลือก 
  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ www.buu.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถำมที่ 
หมำยเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔   ในวันและเวลำรำชกำร 
 

      อนึ่ง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ต้องจัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำรของมหำวิทยำลัยต่อไป             
ณ ชั้น ๖  กองอำคำรสถำนที่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  อำคำร ภปร  
   
   ประกำศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                     (ลงชื่อ)                    อำนนท์   วงษ์แก้ว 
                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนนท์  วงษ์แก้ว) 
                      รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ปฏิบัติกำรแทน 
                           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

                ส ำเนำถูกต้อง 

            วรอนงค์  ทองระอำ 
     (นำงสำววรอนงค์  ทองระอำ) 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

http://www.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/


 


