-สำเนำ-

ประกำศโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนเงินรำยได้โรงพยำบำล
-----------------ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลในตาแหน่งต่าง ๆ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
- ประจา งานสารสนเทศ
จานวน 1 อัตรา
2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- ประจา งานทะเบียนและคลังพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
3. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- ประจา ฝ่ายการพยาบาล
จานวน 1 อัตรา
4. พนักงำนช่วยกำรพยำบำล
อัตราค่าจ้าง 9,480 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- ประจา ฝ่ายการพยาบาล
จานวน 10 อัตรา
5. พนักงำนช่วยงำนบริกำร ประจำ ฝ่ำยกำรพยำบำล
อัตราค่าจ้าง 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท
- ประจา ฝ่ายการพยาบาล
จานวน 9 อัตรา
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร
/1.4 พระภิกษุ...

-21.4 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
2. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. พนักงำนช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ประจำ งำนสำรสนเทศ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์
2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ประจำ งำนทะเบียนและคลังพัสดุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง
เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
3. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ประจำ ฝ่ำยกำรพยำบำล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง
เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
4. พนักงำนช่วยกำรพยำบำล ประจำ ฝ่ำยกำรพยำบำล
ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
5. พนักงำนช่วยงำนบริกำร ประจำ ฝ่ำยกำรพยำบำล
ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ค. กำรรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ ป ระสงค์ สมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อกติ ดต่ อขอรั บใบสมั ครและยื่ นใบสมั ครพร้ อมหลั กฐาน
ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษำยน 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จั งหวั ดปทุ มธานี 12120 ในวั น ราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรื อ ดาวน์ โหลด แบบฟอร์ ม ใบ ส มั ค ร ได้
http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
1.1 เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
(1) หลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร /หนังสือรับรองคุณวุฒ/ิ ประกาศนียบัตรจบการศึกษา)
ฉบับจริงพร้อมสำเนำ อย่างละ 1 ฉบับ
/(2) รายละเอียด...

-3(2) รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) หลักฐานได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
(6) สาเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
(7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ถ้ามี)
(8) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 100 บาท
(ทั้งนี้ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี)
2. สมัครทำง Internet ผ่ำนเว็บไซต์สมัครงำนของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 22
เมษำยน 2564 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/ และดาเนินการดังนี้
2.1 เลือกหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2.2 เลือกหัวข้อรับสมัครงาน
2.3 กดสมัครสมาชิก
2.4 เข้าสู่ระบบตามด้วยรหัสที่ได้ตั้งไว้ตามข้อ 2.3
2.5 กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน
2.6 แนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบและรูปถ่ายให้ครบถ้วนและชัดเจน ดังนี้
(1) หลักฐานวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร /หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบประกาศนียบัตร) จานวน 1 ฉบับ
(2) รายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) หลักฐานได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
(6) สาเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
(7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ถ้ามี)
2.7 กดสมัครงานตามตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ข.
2.8 ผู้สมัครสอบหลังกดสมัครงานแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบสถานะการ
สมัครของตนหลังการสมัคร เมื่อขึ้นสถานะว่า “ผ่ำน” จะต้องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บำท
(ทั้งนี้ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี) ตามรายละเอียดการชาระค่าธรรมเนียมการสอบในข้อ 3.
3. กำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบกรณีสมัครผ่ำนทำง Internet
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการสมัครและขึ้นสถานะว่า “ผ่ำน” ทั้งนี้ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบสถานะ
การสมัครของตนหลังการสมัครเอง และให้ดาเนินการชาระค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นสถานะให้ว่า “ผ่ำน” จนถึง
เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร
/3.2 ช่องทางการชาระ...

-43.2 ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ สามารถชาระได้ตามช่องทางนี้
(1) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารด้วยการสแกน QR CODE ด้านล่าง
นี้ ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ

(2) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต
ชื่อบัญชี “รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 050-2-00004-5 ระบุ “ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ”
3.3 เมื่อชาระแล้วโปรดแสดงหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม โดยการอัปโหลดหลักฐานการ
ชาระเงินได้ที่คอลัมน์ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ของการสมัครงานออนไลน์ หัวข้อ อัปโหลดหลักฐำนกำรชำระเงิน หรือ
ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1Qqa8mwEGOglRUbV6YtTRGjbFX1NNzLT4bwZ_d9W3oY/edit หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้ ภำยในเวลำ 24.00 น.
ของวันที่ปิดสมัคร

พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ตามหัวข้อดังนี้
- ชื่อ-นามสกุล
- ตาแหน่งงานที่สมัครสอบ
- ประจาหน่วยงาน
- จานวนเงินที่ชาระค่าสมัคร
- วันที่ชาระค่าสมัคร
- เวลาที่ชาระค่าสมัคร
- อัฟโหลดไฟล์หลักฐานการชาระค่าสมัคร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB
หมำยเหตุ : กรณีสาหรับผู้สมัครผ่านทาง Internet หำกไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ในข้อ
ค. ตามที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบและไม่มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ง. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานของ
ผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ
หรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบั ติงานในตาแหน่ง (โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน ปฏิบัติ
หรือสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)
/จ. การประกาศ...

-5จ. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่
27 เมษำยน 2564 ณ บอร์ ด ติ ด ประกาศ งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ชั้ น 7 อาคารกิ ต ติ วั ฒ นาระยะที่ 2
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ที่ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกหัวข้อ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน เลือกหัวข้อ ประกาศ และเลือกหัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ฉ. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
(วันประกาศผลการคัดเลื อก) หากพ้นกาหนดนี้ให้ ยกเลิ กบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ได้ยกเลิ กด้วยเหตุ ผลดังกล่ าว แต่ถ้า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีการคัดเลือกใหม่ในตาแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว
บัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตาแหน่ง
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในวันและเวลาเดียวกันท่านมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ลงชือ่
อภิชาติ คณิตทรัพย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ คณิตทรัพย์)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่าง/พิมพ์ พัชราภา
ทาน/ตรวจ ณัฐปาณี

