ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน
-------------------------------------ตามทีศ่ ูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงาน
ในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จานวน 2 ตาแหน่ง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
5 เมษายน 2561 นั้น
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา ในตาแหน่ง
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งทีร่ ับสมัคร
(๑) ตาแหน่งพนักงานประจาห้องเอ็กซ์เรย์

จานวน 2 อัตรา

รายละเอี ย ดขอบข่ า ยที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง อั ต ราค่ า จ้ า งและสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
(ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (เอกสำรแนบท้ำย)
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
(๓) เพศชาย มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ต้องมีใบผ่าน
การเกณฑ์ทหาร
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก
จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็นที่น่ารังเกลียดแก่สังคม
๓. กำรรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2

...............ตึกสานักงาน
-๒–
ตึกสานักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษำยน 2561
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์.
๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑ , 0 4430 5134 ต่อ ๑65
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
(๒) สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตร
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 เมษำยน 2561
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยน
ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน
และใบสาคัญทหารกองหนุน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นามายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า
“สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อกจะต้อ งรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ า เป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และศูนย์อนามัยที่ 9 จะไม่จ่ายค่าทดแทนในทุกกรณีที่เกิดขึ้นแก่ผู้สมัคร
๕. กำรสอบคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่สอบ
ศูน ย์ อ นามัย ที่ 9 นครราชสี ม า จะประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิส อบในวัน ที่ 2 พฤษภาคม
2561 และจะดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องมิตรภาพ ชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ ที่ได้
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ การคัดเลือกจะเรียงตามลาดับคะแนน ที่ได้รับและจะเรียงลาดับ ตาม
คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับแรกตามลาดับ กรณี คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับคะแนนที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และทาง http://hpc9.anamai.moph go.th โดยบัญชี

......รายชื่อ
-3รายชื่อดังกล่าวให้เป็น อัน ยกเลิ กหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก
๘. กำรจ้ำงผู้สอบคัดเลือกได้
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
และตามอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
(นางสาววีณา มงคลพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครตำมประกำศรับสมัคร
๑. ตำแหน่งพนักงำนประจำห้องเอ็กซ์เรย์ จำนวน 2 อัตรำ
2. อัตรำค่ำจ้ำง 7,59๐ บำท/เดือน
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซ์เรย์
๒. ดูแลความเรียบร้อย และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีการแพทย์
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานการปฏิบัติงานรวมทั้ง สถิติ ผลงานด้านรังสีการแพทย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ความสามารถพิเศษถ้ามีใบขับขี่ประเภท 2 หรือประเภท 3 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

