สําเนาคูฉบับ

ประกาศโรงพยาบาลคายธนะรัชต
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเปนเขาเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง พนักงานบริการ ปฏิบัติหนาที่ แผนกเภสัชกรรม
๑. ตําแหนงที่เป/ดรับสมัคร
ตําแหนงพนักงานบริการ ปฏิบัติหนาที่แผนกเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชั้นตนเปนผูชวยเภสัชกร ภายใตการกํากับดูแลตรวจสอบอยางใกลชิด เชน การจัดและ
บรรจุยา เขียนสลากยา คิดเงินคายา จายยาใหผูป&วยภายใตการกํากับดูแลของเภสัชกร จัดเตรียม ทําความ
สะอาดเครื่องมือ อุปกรณ, และภาชนะที่ใชในงานเภสัชกรรม งานธุรการดานการจัดหายา และงานธุรการดาน
อื่นๆ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
สัญญาการจาง
คาจาง
สิทธิประโยชน

๑ อัตรา
สัญญาการจางงานครั้งละ ๑ ป4
เงินเดือนและคาครองชีพ ๙,๐๐๐ บาท ( ไมรวมคาเวรนอกเวลาราชการ )
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๗ / บานพักสวัสดิการ /
เงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒. คุณสมบัติทั่วไปผูสมัคร
(๑) เพศชาย/หญิง
(๒) อายุระหวาง ๒๐ - ๓๕ ป4บริบูรณ,
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมเปนลูกจาง/พนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สวนราชการทองถิ่น หรือ
บริษัทเอกชน
(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟGHน
เฟIอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แหง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๖) ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

(๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๘) ไมเปนบุคคลตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(๑)เปนผูมีสัญชาติไทยเพศชาย/หญิง ( เพศชาย ตองผานการเกณฑ,ทหารแลว )
(๒)ความรูพื้นฐานไมต่ํากวา ม.๖ หรือเทียบเทา ปวช. ปวส. หรือสูงกวา
(๓) สามารถเขาเวรนอกเวลาราชการไดเปนผลัดได
(๔)มีความรูภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับอานออกเขียนได
(๕) มีมนุษย,สัมพันธ,ดี มีความซื่อสัตย, รักงานบริการ มีความขยัน อดทน
(๕) หากผานหลักสูตรผูชวยเภสัชกร ระยะสั้น ๖ เดือน หรือ พนักงานชวยพยาบาล ระยะสั้น
๖ เดือน หรือหลักสูตรผูชวยพยาบาล ๑ ป4 จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือมีประสบการณ,
การทํางานในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับจะรับพิจารณาเปนพิเศษ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(๑) วั น รับ สมั คร ตั้ งแตวั นนี้ จนถึ ง วั น ศุ ก รที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมั ครดวยตนเองในเวลา
ราชการ สถานที่รับสมัคร กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต, อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,
ดาวน,โหลดใบสมัครทางเว็บไซต,, ทาง LINE@ ID : @ftnr หรือทาง Facebook : โรงพยาบาลคายธนะรัชต,
และสงใบสมัครทางไปรษณีย,ไดที่ รอยเอก สราวุฒิ ตันตรา โรงพยาบาลคายธนะรัชต, ๑๒๕ หมู ๓ ตําบล
เขานอย อํ า เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ, ๗๗๑๖๐ โดยสามารถดาวน, โ หลดใบสมั ค รไดที่
http://hosthanarat.com ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗
(๒) วั น เวลา สถานที่ สอบ กํ า หนดการทดสอบคั ด เลือกในวั น อังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ เปนตนไป โดยใหมารายงานตัว ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต, อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, เวลา ๐๘๓๐ และ ประกาศผลการทดสอบรอบวิชาชาการในวันเดียวกัน เวลา ๑๓๐๐
ทั้งนี้ เฉพาะผูผานการทดสอบวิชาการ จะตองเขารับการทดสอบปฏิบัติงานในชวงบาย ตั้งแตเวลา ๑๓๓๐-๑๔๓๐
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ( อยางละ ๑ ฉบับ )
๑) รูปถาย (หนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตา) ขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร )
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔) ทะเบียนบานของผูสมัคร ( สําเนาของบิดา- มารดา นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก)

๕) ใบสําคัญทางการแพทย,ทหาร (ทบ.๖๔๑ ๖๒๐ / นํามายื่นเมื่อสอบผานการคัดเลือก)
๖) หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถามี)
๓.๓ คาสมัครสอบ
คาธรรมเนียมการสมัคร ๒๐.- บาท
๔. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรร
๑. ความรูทั่วไป
๒. ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล
๓. สอบสัมภาษณ
(๑) ทัศนคติ
(๒) การแกไขปGญหา
(๓) ความมั่นใจ/ความเปนผูนํา
(๔) การสื่อสาร/บุคลิกภาพ
๔. สอบปฏิบัติงาน (เฉพาะผูผานการทดสอบวิชาการ)
- Microsoft Word และ Excel
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๒๐
๔๐
๔๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ,

๑๐๐

สอบปฏิบัติงาน

๒๐๐

คะแนนเต็ม

๕. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองไดคะแนนการสอบขอเขียนและทดสอบการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ ๗๐
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
๖. ผูผานการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลคายธนะรั ช ต, จ ะประกาศผลการทดสอบในพฤหั ส บดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทาง Website http://hosthanarat.com และ ทาง Facebook ของโรงพยาบาล www.facebook.com/
โรงพยาบาลคายธนะรัชต, หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๓๒-๙๐๗๗๒๗ ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือก
จะตองมาดําเนินการทําสัญญาจาง ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต, ตามวันเวลาที่แจงใหทราบใน
ประกาศ โดยมีกําหนดทดลองปฏิบัติงาน ๒ เดือน ( ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )

ผูสนใจสมัครสอบคัดเลือก ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่กองบังคับการ โรงพยาบาลคายธนะรัชต,
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ, โทร.๐๓๒-๙๐๗๗๒๗ หรือเบอร,ภายใน โทร.
โทร ๕๔๔๐๔ ,๕๔๔๐๕
หรือ ดูรายละเอียดที่เว็บไซด, http://hosthanarat.comและ ทาง Facebook Page ของโรงพยาบาล
www.facebook.com/โรงพยาบาลคายธนะรั
โรงพยาบาลคายธนะรัชต,
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันเอก
( ชูชาติ พลบุรี

)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายธนะรัรัชต,

ร.ท. ...........................ราง/ตรวจ
ก.ค.. ๕๗
ปGทมา อรัญนาคพิมพ,/ทาน ก.ค. ๕๗

