ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 3/๒๕60
----------------------------------------ด้วยสถาบันบาราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
๑. ตำแหน่งพนักงำนประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท
จานวน ๓ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.๑ เพศหญิง
1.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.๓ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษา ( อ่านออกเขียนได้ )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.๑ ดูแล จัดทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
1.๒ จัดเตรียม เก็บรักษา ทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้มารับบริการ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้ องปฏิบัติการ เพื่อให้ สะอาด ปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
1.๓ ประสานงานและอ านวยความสะอาดในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งหน่ ว ยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตำแหน่งพนักงำนบริกำร ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,59๐ บาท
จานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.๑ บริ ก ารต้ อ นรั บ รั บ รองแขก หรื อ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารให้ บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
2.๒ งานบริหารจัดการความสะอาด
2.๓ งานบารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.๔ งานที่จาเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป
2.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
.../๒

-๒3. ต ำแหน่ง พนัก งำนบริก ำร (ขับ รถยนต์) ปฏิบัติง านที่ง านยานพาหนะ กลุ่ม อานวยการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,59๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ เพศชาย
3.2 อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.3 มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และมีความรู้ความสามารถและชานาญงานในหน้าที่
3.4 มีใบอนุญาตขับรถยนต์
3.5 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ ขับรถรับ – ส่งผู้ป่วย
3.2 ขับ รถรับ – ส่ง เจ้า หน้า ที่เข้า ร่ว มประชุม อบรมสัม มนา ศึก ษาดูง าน และติด ต่อ
ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
3.3 ดูแลทาความสะอาด ตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ต ำแหน่ งพนักงำนเกษตรพื้นฐำน ปฏิบัติงานที่งานสิ่ งแวดล้ อมความปลอดภัยและซ่อมบารุง
กลุ่มอานวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท จานวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๔.๒ มีความรู้ไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ ปฏิบัติงานด้านสนามที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ย วกับ การควบคุม ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ เพาะช า
ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน สนามหญ้ารอบๆ พื้นที่ในความรับผิดชอบ
๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครโปรดติดต่อดวยตนเองที่งานการเจาหนาที่ ตึกอานวยการ สถาบันบาราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎำคม ๒๕๖๐ – 15 สิงหำคม ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแตงกายสุภาพ)
เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาทะเบียนบาน และสาเนาประจาตัวประชาชน จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓. สาเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสำรต้นฉบับ พร้อมสำเนำ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย)
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-๓กำรประกำศรำยชื่อผูมีสิทธิเขำรับกำรสอบคัดเลือก และวัน เวลำ สถำนที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ ท ราบในวั น พุ ธ ที่ ๒3 สิ ง หำคม ๒๕60 ณ ที่ ติ ด ประกาศของสถาบั น บ าราศนราดู ร และทางเว็ บไซต์
http://www.bamras.ddc.moph.go.th และทาง Facebook ของงานการเจ้าหน้า ที่ สถาบันบาราศนราดูร
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

