ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลื อกบุ คคลเข้าเป็ นลู กจ้ างชั่ วคราวรายเดื อน ตำแหน่ งพนั กงานรักษาความปลอดภั ย จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๓๑๐ บาท
คุณสมบัติ ๑. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
๒. ร่างกายปกติสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ทพุ พลภาพ
๓. มีใจรักในการบริการ มีความอดทน มีระเบียบวินัย สามารถทำงานเป็นกะได้
๔. หากมีประสบการณ์ในการทำงานรักษาความปลอดภัยมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
๑. เบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา
๒. ประกันสังคม
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. ตรวจสุขภาพประจำปี
๕. และสวัสดิการอื่นๆ
สัญญาจ้าง
ระยะเวลาการจ้ างในแต่ละสั ญญากำหนดคราวละไม่ เกิน ๑ ปี งบประมาณ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกจะต้องมีบุ คคล
ค้ำประกันการทำงาน โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ บาท หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ค้ำประกันการทำงานในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กรณี ที่ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกไม่ มี บุ คคลค้ ำประกั นการทำงาน ต้ องค้ ำประกั น การทำงานด้ วยเงินสด
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการใช้เงินสดค้ำประกันจะต้องนำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันในวันที่ทำสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศ กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตาม
ที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลั งพบว่าไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๔) ไม่เป็น…
หมายเลขอ้างอิง 19011CUWNY33425
URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

-๒-

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่า
รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ก. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดรับสมัคร
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครขอรับใบสมั ครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ ที่ งานบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙-๐๖๗๔ – ๗ ต่อ ๔๔๖,๐๒-๙๐๙-๑๔๓๔
หรือทางเว็บไซต์ https://dataset.vru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ
(ไม่เว้นวันเสาร์- อาทิตย์) ยกเว้นวันหยุดราชการวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น ๒
อาคาร ๑๐๐ ปีฯ เอกสารหลักฐานการสมัครดังนี้
๑. สำเนาใบปริ ญ ญาบั ตร และสำเนาระเบี ยนแสดงผลการศึ ก ษา(Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้ มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตัว - ชื่อสกุล ปรากฏชัดเจนเพื่อนำมา
แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่
๓. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อตัว – ชื่อสกุลและ
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจนเพื่อนำมาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
ข. กำหนดการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิ ทยาลั ยจะดำเนิ นการคั ดเลื อกในวั นที่ ๗ มี นาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็ นต้ นไป
ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาความ
เหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา
{XXXXXXXXXXXXX}
ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เจษฎา ความคุ้นเคย)
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
รองอธิก{XXXXXXXXXXXXX}
ารบดี ปฏิบัติราชการแทน
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName2}
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั
ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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