(สําเนา)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
จํานวน 1 อัตรา
1. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
2. ตําแหน่งนักวิศวกรรมการแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่งนิติกร
จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่งนักทะเบียนวิชาชีพ
จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล
จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
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7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มีนาคม
2554 ถึงวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.hss.moph.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
(3) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette
เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์ มการชําระเงินหรือบั นทึ กข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 การชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ 3.1 (3) ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 70 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
3.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัว
สอบ โดยจะกํ า หนดเลขประจํ า ตั ว สอบโดยจะกํ า หนดเลขประจํ า ตั ว สอบ ตามลํ า ดั บ ของการชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และให้ผู้สมัครสอบเข้ามาพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตาม ข้อ 5 เพื่อ
นําไปใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะความรู้ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะความรู้
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4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
1. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3. กรณีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครได้หลายตําแหน่ง ให้มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1
ตําแหน่งเท่านั้น และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
5. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องยื่นในวันประเมินสมรรถนะด้านความรู้(สอบข้อเขียน)
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจภายในกําหนดวันรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม
2554 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทาง web site :
http://www.hss.moph.go.th การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ และการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล(สัมภาษณ์)
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
7.1 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 7.2 การประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการประเมิน และจากการ
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ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ จริยธรรม
การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ จะประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะด้าน
ความรู้แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น
สมรรถนะด้านความรู้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทาง web site :
http://www.hss.moph.go.th ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยบัญ ชี รายชื่อดั งกล่ าวให้เป็นอัน
ยกเลิ ก หรื อ สิ้ น ผลไปเมื่ อ เลื อ กสรรครบกํ า หนด 2 ปี นั บ แต่ วั น ขึ้ น บั ญ ชี หรื อ นั บ แต่ วั น ประกาศรั บ สมั ค ร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
(นายสมชัย ภิญโญพรพาณิชย์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับรองสําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ศุภชัย กันทาใจ
(นายศุภชัย กันทาใจ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
1 มีนาคม 2554

