ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย แผนกพยาธิวิทยา รพ.คายธนะรัชต

โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความประสงครับสมัคร
บุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข%าเป&น นักเทคนิคการแพทยรพ.คายธนะรัชต จํานวน ๒ อัตรา ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย แผนกพยาธิวิทยา รพ.คายธนะรัชต
๑.๒ หนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหทางห%องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย เพื่อให%ผู%รับบริการได%รับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกต%อง แมนยําและ ทันเวลา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
(๑) เป&นผู%มีสัญชาติไทยเพศหญิง/ชาย
(๒) มีอายุไมเกิน ๓๕ ป<นับตั้งแตวันสมัคร
(๓) เป&นผู%เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป&นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมเป& น ลู ก จ% า ง/พนั ก งานของสวนราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สวนราชการท% อ งถิ่ น หรื อ
บริษัทเอกชน
(๕) ไมเป&นผู%มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน%าที่ได% ไร%ความสามารถหรือจิตฟ@Aน
เฟBอนไมสมประกอบ หรือเป&นโรคตามที่กําหนดไว%ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แหง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๖) ไมเป&นผู%ที่อยูในระหวางถูกสั่งให%พักราชการ หรือถูกสั่งให%ออกจากราชการไว%กอน
(๗) ไมเป&นบุคคลล%มละลาย
(๘) ไมเป&น บุคคลต%องรับโทษจํ าคุ ก โดยคํา พิพากษาถึงที่สุดให% จํา คุก เพราะกระทํา ผิด ทาง
อาญาเว%นแตเป&นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไมเป&นผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาทางเทคนิคการแพทย และมีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู% ความสามารถในการใช%คอมพิวเตอรในระดับดี
- มีความรู%ด%านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข%องกับงานของตนได%
- มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตย รักงานบริการ มีความขยัน อดทนตอความกดดันได%
- หากมี ป ระสบการณทํ างาน มี ความสามารถพิ เ ศษ หรื อเป& น ครอบครั วกํ า ลังพล จะได% รับ การ
พิจารณาเป&นพิเศษ
๔.สัญญาการจาง
๕. สิทธิประโยชน

สัญญาการจ%างงานครั้งละ ๑ ป<
๑. ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗
๒. สิทธิประโยชนตามระเบียบโรงพยาบาลคายธนะรัชต

๖. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ( อยางละ ๑ ฉบับ )
๑) รูปถาย (หน%าตรงไมสวมหมวกหรือแวนตา) ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป (ถายไว%ไมเกิน ๖ เดือน)
๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร )
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔) ทะเบียนบ%านของผู%สมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก)
๕) ใบสําคัญทางการแพทยทหาร (ทบ.๖๔๑ ๖๒๐ / นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก)
๖) หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถ%ามี)
๗. เงินเดือน (พ.ต.ส.และคาครองชีพ) ๑๕,๐๐๐.- ๑๗,๒๖๐.- บาท (ไมรวมคาเวรทําการนอกเวลา )
๘. วิชาที่สอบคัดเลือก
๘.๑ วิชาความรู%ด%านเทคนิคการแพทย
๘.๒ วิชาความรู%ทั่วไปและภาษาอังกฤษ
๘.๔ การสอบสัมภาษณ
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๙. กําหนด วัน เวลา
๙.๑ วั นรั บสมั คร ตั้ งแตวัน นี้ จนถึง วัน ศุก รที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สมัครด%ว ยตนเองในเวลา
ราชการ สถานที่รับสมัคร กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซต, ทาง LINE@ ID : @ftnr หรือทาง Facebook : โรงพยาบาลคายธนะรัชต
และสงใบสมัครทางไปรษณีย ได%ที่ ร% อยเอก สราวุ ฒิ ตันตรา โรงพยาบาลคายธนะรัช ต ๑๒๕ หมู ๓ ตําบล
เขาน% อ ย อํ า เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ๗๗๑๖๐ โดยสามารถดาวนโหลดใบสมั ค รได% ที่
http://hosthanarat.com ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได%ที่ ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗

๙.๒ วั น เวลา สถานที่ส อบ กํ าหนดการทดสอบคัด เลือกในวั
กในวัน อังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ เปนตนไป โดยให%มารายงานตัว ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรั
าบาลคายธนะรัชต อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เวลา ๐๘๓๐
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผู%ที่ผานการคัดเลือกต%องได%คะแนนการสอบข%อเขียนและทดสอบการปฏิบัติงานไมต่ํากวาร%
กวา อยละ ๗๐
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการเป&นที่สิ้นสุด
๑๑. ผูผานการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลคายธนะรั ช ตจะประกาศผลการทดสอบในพฤหั
ต
ส บดี ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๖๒
ทาง Website http://hosthanarat.com และ ทาง Facebook ของโรงพยาบาล www.facebook.com/
โรงพยาบาลคายธนะรัชต หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได%ที่ ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗ ทั้งนี้ ผู%ผานการคัดเลือก
จะต%องมาดําเนินการทําสัญญาจ%าง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรั
โรงพยาบาลคายธนะรัชต ตามวันเวลาที่แจ%งให%ทราบใน
ประกาศ โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน ( ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
ผู%สนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามรายละเอียดได%ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗ หรือเบอรภายใน โทร.
โทร ๕๔๔๐๔ ,๕๔๔๐๕
หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซด http://hosthanarat.comและ
http://hosthanarat.com ทาง Facebook Page ของโรงพยาบาล
www.facebook.com/โรงพยาบาลคายธนะรั
โรงพยาบาลคายธนะรัชต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย
โดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พันเอก
( ชูชาติ พลบุรี )
ผู%อํานวยการโรงพยาบาลคายธนะรัชต

