ประกาศศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาเขาปฏิบัตงิ าน
-------------------------------------ดวยศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจางเหมาเขา
ปฏิบัติงานในสังกัดศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จํานวน 2 ตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
(๑) ตําแหนงพนักงานประจําหองเอ็กซเรย
จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดขอบขายที่ใหปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาจางและสถานที่ปฏิบัติงาน (ปรากฏตาม
เอกสารแนบทาย)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ (เอกสารแนบทาย)
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.3) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
(๓) เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
กรณีที่เปน เพศชายตองมีใบผานการเกณฑทหาร
(๔) เปนผูเลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๖) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออก
จากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไมเปนโรคติดตอหรือโรคอันเปนที่นารังเกลียดแกสังคม
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูทมี่ ีความประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ชั้น 2
ตึกสํานักงาน ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2561
........ถึงวันที่

-๒–
ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท. ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ , 0 4430 5134 ตอ ๑65
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตร
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 5 เมษายน 2561
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลัก ฐานอื่ นๆ เชน สําเนาใบสําคั ญการสมรส สําเนาหนังสือ สําคัญ การเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน
และใบสําคัญทหารกองหนุน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(ให นํามายื่นเมื่อ เปนผูผานการคัดเลือ ก) ทั้ง นี้ ในสําเนาหลัก ฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับ รองวา
“สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไวดวย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู ส มั ครเข ารั บ การคั ด เลือ กจะตอ งรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองวาเป น
ผูมีคุณสมบั ติทั่ วไปและคุ ณสมบั ติเฉพาะสําหรับตํ าแหน งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอ งกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทํา
ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้ง
นี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และศูนยอนามัยที่ 9 จะไมจายคาทดแทนในทุกกรณีที่เกิดขึ้นแกผูสมัคร
๕. การสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
ศู นย อ นามั ยที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่ อ ผูมี สิท ธิส อบในวันที่ 10 เมษายน
2561 และจะดําเนินการทดสอบความรู ความสามารถ (สอบสั มภาษณ ) ในวั นที่ 18 เมษายน 2561
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองมิตรภาพ ชั้น ๑ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
๖. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
หลัก เกณฑ การคัดเลื อกโดยการสัมภาษณ ผูที่จะถือวาเปนผูคัดเลือกไดจะตองเปนผูที่ได
คะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การคัดเลือกจะเรียงตามลําดับคะแนน ที่ไดรับและจะเรียงลําดับตาม
คะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูผานการคัดเลือกในลําดับแรกตามลําดับ กรณี คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ตามลําดับคะแนน ที่
บอรดประชาสัมพันธ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา และทาง http://hpc9.anamai.moph go.th โดยบัญชี
......รายชื่อ

-3รายชื่ อดั งกลาวใหเปน อันยกเลิก หรือ สิ้นสุดผลไปเมื่อ ครบกําหนด 2 ป นับ แตวันที่ขึ้นบัญ ชี หรือ ถามีก าร
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนเป น
อันยกเลิก
๘. การจางผูสอบคัดเลือกได
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะจางผูส อบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผสู อบคัดเลือกได
และตามอัตราคาจางทีก่ ําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่
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(นางสาววีณา มงคลพร)
นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรม)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตามประกาศรับสมัคร

๑. ตําแหนงพนักงานประจําหองเอ็กซเรย จํานวน 2 อัตรา
2. อัตราคาจาง 7,59๐ บาท/เดือน
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเปนผูชวยเจาหนาที่หองเอ็กซเรย
๒. ดูแลความเรียบรอย และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชทางดานรังสีการแพทย
๓. เก็บรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานการปฏิบัตงิ านรวมทัง้ สถิติ ผลงานดานรังสีการแพทย และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. ความสามารถพิเศษถามีใบขับขี่ประเภท 2 หรือประเภท 3 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

