


 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบ าราศนราดูร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 
ด้วยสถาบันบ าราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ 
๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน รำยละเอียดกำรจ้ำง 

1.1 กลุ่มสนับสนุน 
      (1) พนักงานบริการ    จ านวน   2   อัตรา 
      (2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน    3   อัตรา 
      (3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน    2   อัตรา 
      (4) นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน    1   อัตรา 
1.2 กลุ่มวิชำชีพ 
      (1) นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน   1   อัตรา 
ระยะเวลำกำรจ้ำง วันที่เริ่มจ้าง - วันที่ 30 กันยายน 2566 และพิจารณาต่อสัญญาจ้าง    

หากลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
    ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)  มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.2  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้  
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 3. กำรรับสมัคร 

3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้สนใจจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอ านวยการ 

ชั้น 2 สถาบันบ าราศนราดูร หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอ านวยการ สถาบันบ าราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า  “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว” 
ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลำคม 2565 โดยถือไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เป็นส าคัญ ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๗๑ 
 3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาด า ขนาด ๑x1.5 นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป 
นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 รูป 

 (2)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร กรณีศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องโปรดแนบส าเนาประกาศนียบัตรและส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนเดิมด้วย 

   ในกรณ ีที ่ไม ่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื ่นพร้อมใบสมัครได้          
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรจากผู้มีอ านาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลำคม 2565 มายื่นแทนก็ได้ 

 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบาน จ านวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 (4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณีที่

ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ 
 (5)  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) 

หรือได้รับการยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับเพศชาย)  
 (6)  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ฯ 

(ตามท่ีระบุในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) จ านวน 1 ฉบับ 
 (7)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
 ทั้งนี้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ 
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  
 
 

4. การประกาศ… 
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