ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เพื่อเป�นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์
ตามประกาศสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณ ตําแหน่ งช่างภาพการแพทย์ โดยดําเนินการรับ
สมัครทาง E-mail : human_cifs@hotmail.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นัน้
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิน้ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
และกําหนดวัน เวลา สถานทีค่ ดั เลือกลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.

เลขประจําตัวผู้สมัคร
๑๒๐๕๐๐๐๐ ๐๐๑
๑๒๐๕๐๐๐๐ ๐๐๒
๑๒๐๕๐๐๐๐ ๐๐๓

ชื่อ - สกุล
นายดุรยิ างค์ สายเสมา
นางสาวนฤสรณ์ ปิ ดตาทะสา
นางสาวพิมพ์วภิ า โตชัยภูมิ

ทั ้ง นี้ สํ า หรั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ รวมทั ้ง เงื่ อ นไขในการสมั ค รคั ด เลื อ ก
และการประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่ งดังกล่าวข้างต้น สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ได้ตรวจ
และประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ย่นื และรับรองตนเองในการสมัค ร
ว่ า เป็ นผู้ มีคุ ณ สมบัติท ัว่ ไปและคุ ณ สมบัติเ ฉพาะตํ า แหน่ ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รคัด เลือ ก ดัง นั ้น
หากปรากฏภายหลังว่ามีผสู้ มัครรายใดมีคุณสมบัตทิ วไปและคุ
ั่
ณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผูส้ มัครรายนัน้ ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครัง้ นี้
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คดั เลือก
ให้ผู้มีรายชื่อ ตามข้อ ๑. เข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตํ าแหน่ ง ด้ว ยวิธีก าร
สอบสัมภาษณ์หรือวิธกี ารอื่นใดตามความเหมาะสม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
วัน และ เวลาสอบ
สถานที่สอบ
วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องประชุมพฤกษาพงษ์ (ห้องประชุม ๒)
- รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ ๘
ณ ห้องประชุมพฤกษาพงษ์ (ห้องประชุม ๒)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
- เริม่ สัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หากรายงานตัวเลยเวลาทีก่ ําหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และถือว่าไม่มสี ทิ ธิเข้ารับการ
คัดเลือก
๓. ให้ผ้เู ข้า...

-๒๓. ให้ผ้เู ข้ารับการคัดเลือกปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ ดังนี้
๓.๑ แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรีย บร้อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคือ สุ ภ าพสตรีส วมเสื้อ
กระโปรง หรือ กางเกง สวมรองเท้าหุ้ม ส้น สุ ภ าพบุ รุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น ทัง้ นี้ ไม่อนุ ญาตให้สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงหรือกางเกงยีนส์ กางเกง
ขาสัน้ เหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) และรองเท้าแตะ เข้ารับการคัดเลือก
๓.๒ ผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา (Covid - 19) โดยจะต้อ งปฏิบัติอ ย่ าง
เคร่งครัด
๓.๓ ต้ องนํ าบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ าย
ติ ด แสดงไว้ แ ละเลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนปรากฏอย่ า งชั ด เจนไปในวั น ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
เพือ่ ประกอบการรายงานตัว
๓.๔ เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีจ่ ะต้องทราบ วัน เวลา สถานทีใ่ นการเข้ารับการคัดเลือก
๓.๕ ผู้ ใดไม่ ป ฏิบัติต ามระเบีย บปฏิบัติเกี่ย วกับ การคัด เลือ กนี้ หรือ ผู้ ใดทุ จริต หรือ
พยายามทุ จริตอาจไม่ได้รบั อนุ ญ าตให้เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และคณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณา
สังงดการให้
่
คะแนนก็ได้
๓.๖ ผู้ใดไม่ มาเข้ารับการคัด เลือ กตามกํ าหนด วัน เวลา และสถานที่ด งั กล่ าว ถือว่า
สละสิทธิในการเข้
์
ารับการคัดเลือกครัง้ นี้
๓.๗ ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มารายงานตัวเลยเวลาที่กําหนดให้รายงานตัวจะไม่ได้รบั
อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๔. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ้ผู ่านการคัดเลือก
๔.๑ สถาบั น นิ ติ ว ิท ยาศาสตร์ จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคัด เลื อ กภายในวัน ที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ป้ ายปิ ดประกาศหน้ าห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) สถาบันนิ ติ
วิทยาศาสตร์ และทางเว็บไซต์สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ http://www.cifs.go.th
๔.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ถงึ วันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือนั บแต่ ว นั ประกาศรับสมัครในตํ าแหน่ งที่มีล ักษณะงานเช่ นเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ในอายุบญ
ั ชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อทีไ่ ด้ขน้ึ บัญชีไว้น้ีเป็ น
อันยกเลิกการขึน้ บัญชีของผูน้ นั ้ ด้วย ได้แก่
(๑) ผูน้ นั ้ ได้ขอสละสิทธิไม่
์ เข้ารับการจ้างในตําแหน่งทีส่ อบได้
(๒) ผูน้ นั ้ ไม่มารายงานตัวเพือ่ รับการจ้างภายในวัน เวลา ทีก่ ําหนด
(๓) ผู้นนั ้ ไม่มาเข้าปฏิบตั หิ น้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาทีส่ ถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
กําหนด
(๔) คุณวุฒ…
ิ

-๓(๔) คุ ณ วุ ฒิก ารศึก ษาของผู้ส อบได้ท่ีข้นึ บัญ ชีนั น้ ไม่ ต รงตามคุ ณ สมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ งตามที่ประกาศไว้น้ี หรือผูส้ มัครไม่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นลูกจ้างชัวคราวตามที
่
่กําหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครฯ นี้ รวมทัง้ ในกรณีทม่ี คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครทีส่ อบได้และขึน้ บัญชีนนั ้ ไว้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ อันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มสี ทิ ธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ซึ่งถือว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการสมัคร
มาแต่ตน้ และถือว่าเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัวคราวครั
่
ง้ นี้
อนึ่ง การใช้บญ
ั ชีรายชื่อภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
จะพิ จารณาใช้ ต ามเงื่อ นไขข้ า งต้ น ประกอบกั บ สถาบั น นิ ติ ว ิท ยาศาสตร์จ ะต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ัด สรร
เงินงบดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุตธิ รรมสําหรับจ้างด้วย
หากมีข้ อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ ท่ี กลุ่ มงานการเจ้ าหน้ าที่ สถาบั นนิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ ชั น้ ๘ ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารรัฐ ประศาสนภั ก ดี หรื อ ๐ ๒ ๑๔๒
๓๔๘๓,๓๔๘๔
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตํารวจเอก
(ทรงศักดิ ์ รักศักดิ ์สกุล)
ผูอ้ ํานวยการสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

