ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๑๓๑/๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่ อง รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ และกาหนดให้มีการคัดเลือกในวันที่ ๒๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็ น ต้ น ไป ณ อาคารสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า ชั้ น ๔ ห้ อ ง ๔๑๒
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลื อ กบุค คลเข้าท างานในตาแหน่ ง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เลขที่ตาแหน่ง ๙๐๒๑๐
ผู้ผ่านการคัดเลือก
- นางสาวเจนจิรา แสงทองไชย์
ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับสารอง
- นางสาวสุกัญญา แสนประเสริฐ
โดยให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า รายงานตั ว วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ ง ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ชั้น ๒ อาคารสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา มหาวิทยาลั ยบูรพา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข
๐-๓๘๑๐-๓๑๗๘ ต่อ ๒๒๒๓-๕ ในวันและเวลาราชการ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายใน
กาหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ผู้รายงานตัวจะต้องนามาแสดง คือ
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑๐ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑๐ ฉบับ
๓. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑๐ ฉบับ
๔. สาเนาใบสาคัญสมรส หรือสาเนาใบหย่า
(ถ้ามีการจดทะเบียน หรือการหย่า)
จานวน ๑๐ ฉบับ
/๕. สาเนาวุฒิบัตร…

-๒๕. สาเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)
จานวน ๕ ฉบับ
๖. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
สาขาหนองมน
จานวน ๓ ฉบับ
๗. รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง เสื้อคอปก สีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา
(ไม่สวมใส่ชุดนักศึกษา, ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ)
จานวน ๔ ใบ
๘. ใบรับรองแพทย์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้
๑. วัณโรคในระยะอันตราย
๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานหน้าที่
๖. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศควบคุมโรค หรือตามประกาศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัย จะต้องนาผู้ค้าประกัน มาลง
นามในสั ญญาต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ในวัน ที่มารายงานตัว เพื่อเข้าทางานเป็นพนักงาน ตามข้อ ๑๔ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง
สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้าประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จัดให้บิดาหรือมารดาของตนเป็นผู้ค้าประกันการทาสัญญาจ้าง หากไม่สามารถ
จัดให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้คาประกันได้ ให้พนักงานจัดให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับตน เป็นผู้ค้า
ประกันการทาสัญญาจ้างแทน
๒. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ เป็นผู้ค้า
ประกันการทาสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจัดหา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี
เงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐
บาท ขึ้นไป เป็นผู้ค้าประกันแทน และให้พนักงานรายงานเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจ
สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ทราบ โดยแนบเอกสารหลั ก ฐาน ได้ แ ก่ ใบมรณบั ต ร หรื อ ใบรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้าประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี
/๓. ในกรณีท…ี่

-๓๓. ในกรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พนักงานเปลี่ยนผู้ค้าประกัน พนักงาน
จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้า
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือ
วันที่พนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี
หลักฐานและคุณสมบัติของผู้ค้าประกันที่จะต้องนามาแสดง คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๓ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๓ ฉบับ
๓. สาเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีที่ผู้ค้าประกันสมรสแล้ว)
จานวน ๓ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส
จานวน ๓ ฉบับ
๕. สาเนาใบมรณบัตร หรือ ใบหย่า (กรณีเสียชีวิต หรือ หย่าร้าง) จานวน ๓ ฉบับ
๖. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)
จานวน ๓ ฉบับ
๗. อากรแสตมป์ติดสัญญาค้าประกัน ดวงละ ๕ บาท
จานวน ๖ ดวง
ทั้งนี้ ให้ ผู้ ผ่ านการคัดเลือกมารายงานตัว และจัดทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(สาเนา)
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๑๓๑/๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่ อง รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ และกาหนดให้มีการคัดเลือกในวันที่ ๒๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็ น ต้ น ไป ณ อาคารสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า ชั้ น ๔ ห้ อ ง ๔๑๒
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลื อ กบุค คลเข้าท างานในตาแหน่ ง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เลขที่ตาแหน่ง ๙๐๒๑๐
ผู้ผ่านการคัดเลือก
- นางสาวเจนจิรา แสงทองไชย์
ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับสารอง
- นางสาวสุกัญญา แสนประเสริฐ
โดยให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า รายงานตั ว วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึ ง ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ชั้น ๒ อาคารสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา มหาวิทยาลั ยบูรพา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข
๐-๓๘๑๐-๓๑๗๘ ต่อ ๒๒๒๓-๕ ในวันและเวลาราชการ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายใน
กาหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ผู้รายงานตัวจะต้องนามาแสดง คือ
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑๐ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑๐ ฉบับ
๓. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑๐ ฉบับ
๔. สาเนาใบสาคัญสมรส หรือสาเนาใบหย่า
(ถ้ามีการจดทะเบียน หรือการหย่า)
จานวน ๑๐ ฉบับ
/๕. สาเนาวุฒิบัตร…

-๒๕. สาเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)
จานวน ๕ ฉบับ
๖. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
สาขาหนองมน
จานวน ๓ ฉบับ
๗. รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง เสื้อคอปก สีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา
(ไม่สวมใส่ชุดนักศึกษา, ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ)
จานวน ๔ ใบ
๘. ใบรับรองแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้
๑. วัณโรคในระยะอันตราย
๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานหน้าที่
๖. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศควบคุมโรค หรือตามประกาศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องนาผู้ค้าประกันมาลง
นามในสั ญญาต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ในวัน ที่มารายงานตัว เพื่อเข้าทางานเป็นพนักงาน ตามข้อ ๑๔ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิ ทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง
สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้าประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จัดให้บิดาหรือมารดาของตนเป็นผู้ค้าประกันการทาสัญญาจ้าง หากไม่สามารถ
จัดให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้คาประกันได้ ให้พนักงานจัดให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับตน เป็นผู้ค้า
ประกันการทาสัญญาจ้างแทน
๒. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ เป็นผู้ค้า
ประกันการทาสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจัดหา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี
เงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐
บาท ขึ้นไป เป็นผู้ค้าประกันแทน และให้พนักงานรายงานเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจ
สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ทราบ โดยแนบเอกสารหลั ก ฐาน ได้ แ ก่ ใบมรณบั ต ร หรื อ ใบรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้าประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี
/๓. ในกรณีท…ี่

-๓๓. ในกรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้พนักงานเปลี่ยนผู้ค้าประกัน พนักงาน
จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้า
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือ
วันที่พนักงานได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี
หลักฐานและคุณสมบัติของผู้ค้าประกันที่จะต้องนามาแสดง คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๓ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๓ ฉบับ
๓. สาเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีที่ผู้ค้าประกันสมรสแล้ว)
จานวน ๓ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส
จานวน ๓ ฉบับ
๕. สาเนาใบมรณบัตร หรือ ใบหย่า (กรณีเสียชีวิต หรือ หย่าร้าง) จานวน ๓ ฉบับ
๖. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)
จานวน ๓ ฉบับ
๗. อากรแสตมป์ติดสัญญาค้าประกัน ดวงละ ๕ บาท
จานวน ๖ ดวง
ทั้งนี้ ให้ ผู้ ผ่ านการคัดเลือกมารายงานตัว และจัดทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)
ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง
(นายฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา)
บุคลากรปฏิบัติการ

