ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จานวน 21 อัตรา รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 สานักงานตรวจสอบ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. สอบทำนและปรับปรุงกำรวิเครำะห์เรื่องที่จะตรวจสอบกับข้อมูลสนับสนุน เสนอผู้บังคับบัญชำ
เพื่อพิจำรณำ
2. เข้ำสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนรับตรวจ และสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
3. สอบทำนและทบทวนแผนกำรตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตรวจ วิธีกำรตรวจสอบ
และขอบเขตกำรตรวจสอบ
4. มอบหมำยงำนตรวจสอบให้ทีมตรวจสอบแต่ละคน และสอบทำนและเป็นโค้ช เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติงำน
กำรตรวจสอบเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบและระยะเวลำที่กำหนดไว้
5. สอบทำนและจัดทำกระดำษทำกำรให้ทันเวลำ และพิจำรณำควำมถูกต้องครบถ้วนของวิธีกำร
ตรวจสอบและผลกำรตรวจสอบ
6. มอบหมำยให้ทีมตรวจสอบแต่ละคน ติดตำมและหำข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ครบถ้วน
7. ติดตำมผลจำกรำยงำนกำรตรวจสอบ ตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนรับตรวจกำหนดไว้
8. ร่วมสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของสภำกำชำดไทยกับผู้สอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินประจำทุกปี
9. ร่วมติดตำมกำรแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินของสำนักงำน
ตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปี
10. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของทีมและร่วมวำงแผนกำรตรวจสอบของโครงกำรที่ตรวจสอบ
11. วำงแผนเสนอควำมเห็นให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนตรวจสอบ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ไม่จำกัดเพศ อำยุ 40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
เพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทุกสำขำ
มีประสบกำรณ์ตรวจสอบภำยใน 10 ปีขึ้นไป
มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอข้อมูล และกล้ำแสดงควำมคิดเห็น
สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดได้
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำนได้ดี
ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ

-22. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรแพทย์สำธำรณภัย ให้ควำมช่วยเหลือผู้ ประสบสำธำรณภัยที่เกิ ดจำก
ธรรมชำติ และกำรกระทำของมนุษย์ ทั้งในและนอกประเทศ ประส่ำนกำรทำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประเมิน
สภำปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนเมื่อเกิดสำธำรณภัย กำรให้กำรช่วยเหลือและป้องกันควำมพิกำร
แก่ประชำชนและเกิดสำธำรณภัย ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยโดยมีกำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
กำรจัดกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินขณะเกิดภัย และกำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจของประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
จำกสำธำรณภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) เพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมสำนักงำน Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่ำงดี
5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เคยต้องโทษคดีอำญำ
6) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
7) ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
3. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้ำที่เจำะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภำพงำนเจำะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้กับกำรรับบริจำคโลหิต กำรติดตำมผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสำนงำนกำรเชิญผู้
บริจำคโลหิตมำ post counseling
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
4) ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
4. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิต เช่น เกล็ดโลหิต เม็ดโลหิตแดง เม็ด
โลหิตขำว เพื่อจ่ำยให้กับโรงพยำบำล งำนชักชวนผู้บริจำคโลหิตมำเข้ำร่วมโครงกำรบริจำคพลำสมำเพื่อทำเซรุ่มป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำและเซรุ่มป้องกันตับอักเสบบี งำนเก็บเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ให้กับผู้ป่วยหรือผู้บริจำค งำนฉำยรังสี
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิตให้กับโรงพยำบำล งำนจั ดหำเกล็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มี Platelet antibody งำนจัดเก็บ
รักษำและส่งมอบพลำสมำให้ฝ่ำยผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในของผลิตภัณฑ์ (Internal QC) คีย์
ข้อมูลระบบงำน H2G ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

-3คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเป็นเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชำชีพทำงกำรพยำบำล
4) ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
5. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนควบคุมกำรผลิตวัคซีนบีซีจี และงำนบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ งำนแบ่งบรรจุ
วัคซีนปฏิบัติงำนเพำะเลี้ยงเชื้อ และงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกำรผลิตวัคซีน
จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรผลิตและมำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ GMP ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
เพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ถ้ำมีประสบกำรณ์กำรทำงำนในด้ำนงำนผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ

6. เภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรดูแลยำ และควบคุมให้มี
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนนั้นๆ
2. ควบคุม และดูแลคลังยำให้ได้มำตรฐำน และบริหำรคลังยำให้มียำเพียงพอจ่ำยกับคนไข้ทุกรำย
3. จัดซื้อ/จัดจ้ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มีในห้องยำ คลินิกนิรนำม โดยติดต่อและประสำนกับบริษัทยำ
ฝ่ำยพัสดุ และฝ่ำยกำรเงิน
4. จัดยำและจ่ำยยำให้กับคนไข้ของคลินิกนิรนำม รวมถึงเก็บข้อมูลต่ำงๆ ที่สำคัญลงในระบบอย่ำง
เป็นระเบียบ
5. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่คนไข้ แพทย์ และพยำบำล ทั้งทำงวำจำ โทรศัพท์ และอีเมล์ ในเรื่อง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับยำ โดยใช้องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำชีพ
6. ติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึงช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยำด้ำนไวรัสเอชไอวี
7. ประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับบุคลำกรทั้งในและนอกหน่วยงำน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยำ
8. เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
9. เป็นวิทยำกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ ให้กับบุคลำกรทั้งในและนอกหน่วยงำน
10. จัดทำบัญชียำของคลินิกนิรนำม และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

-4คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทำงด้ำนเภสัชศำสตร์
4. ต้องเป็นผู้ไดรับอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรโรคศิลปะสำขำเภสัชกรรม
7. นักอรรถบาบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีกำรทำงอรรถบำบัด ได้แก่
กำรให้บริกำรวินิ จฉัยและแก้ไขควำมผิ ดปกติทำงกำรสื่อควำมหมำยทุกประเภท ด้วยประเมินผล ทดสอบและสั ง เกต
พฤติกรรม ให้คำแนะนำปรึกษำปัญหำกำรพูดผิดปกติให้กับญำติ ผู้ปกครอง และผู้ ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย มีกำร
พัฒนำ และแก้ไขควำมผิดปกติของกำรพูดและภำษำรวมทั้งฟื้นฟูให้มีสมรรถภำพที่ดีในกำรสื่อควำมหมำย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ไม่เป็นผู้ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ

8. วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรม เป็นวิทยำกรบรรยำยควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัยและปฐมพยำบำล เขียน
โครงกำร กำรจัดอบรมและจัดทำสื่อกำรสอน เตรียมอุปกรณ์กำรสอน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุ 22 – 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี ปริญญำโท ทำงกำรพยำบำล
3. มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point และ SPSS จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสอนและกำรให้ควำมรู้
7. สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ล่วงเวลำ และวันหยุดได้
8. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงำน ผู้ร่วมงำนและบุคคลทั่วไป
9. เป็นผู้ที่มีควำมอดทน เสียสละให้กับงำนของหน่วยงำนสภำกำชำดไทย

-510. มีสุขภำพแข็งแรง
11. สำมำรถพูด เขียน ภำษำอังกฤษได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
12. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
(มีบ้ำนพักให้)
9. วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร กำหนดสมรรถนะหลัก
และควำมรู้ทักษะประจำตำแหน่ง จัดทำสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร (HRDIS) และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทุกสำขำ
4. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดทำโครงกำร กำรสอน
5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกภำพดี
6. มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power point และ info graphic
7. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบ 4 สานักงานตรวจสอบ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจ ร่วมจัดทำแนวทำงกำร
ตรวจสอบและแผนงำนกำรตรวจสอบ ปฏิบัติงำนตรวจสอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยตรวจสอบข้อมูลเอกสำร
ตรวจนับพัสดุหรือตรวจสอบด้วยวิธีกำรอื่นที่เหมำะสม เพื่อประเมินควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
จัดทำบันทึกผลกำรตรวจสอบและกระดำษทำกำร โดยรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ ร่วมจัดทำร่ำง
รำยงำนกำรตรวจพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำและเข้ำร่วมหำรือกับผู้รับผิดชอบโดยตรงของ
หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจ จัดทำเอกสำรงำนตรวจสอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตำมที่กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี และปริญญำโท ทุกสำขำ
4. มีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อย 1 ปี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
5. สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดได้
6. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำนได้ดี เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนต่ำงๆ
7. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ

-611. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดูแลพัฒนำกำรใช้งำนโปรแกรมงำนบริกำรโลหิต Hematos II G งำนสถิติโปรแกรม Yellow Fin และ
โปรแกรมสำขำฯ ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหำงำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยทั้งที่ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ ภำค
บริกำรโลหิตแห่งชำติ ทั้ง 12 แห่ง งำนบริกำรโลหิตสถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ จำก
พลำสมำ บำงพระ งำนฝึกอบรมทำงด้ำนคอมพิว เตอร์ งำนโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศงำน
บริกำรโลหิตฯ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. มีประสบกำรณ์ทำงำนเกี่ยวกับกำรเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงำน หรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงำน
จำกสถำบันกำรศึกษำ ส่วนรำชกำร หรือบริษัทมำแล้ว
5. มีควำมรู้ควำมชำนำญกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล ในภำษำ SQL
6. สำมำรถพัฒนำโปรแกรมด้วย Dob Net Framework หรือ PHP Framework หรืออื่นใดที่ใกล้เคียง
7. เคยปฏิบัติงำนสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบงำน เพื่อกำรวำงแผนออกแบบและ
ทดสอบระบบต่ำงๆ
8. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
12. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนด้ำน Internet ผ่ำน Social Network เช่น กำร Post และ Update กิจกรรมและงำนต่ำงๆ
ดูแล Website อัพโหลดวีดีโอข่ำวลงเว็บของหน่วยงำน ถ่ำยภำพนิ่งทำข่ำว ถ่ำยภำพวีดีโอ ตัดต่อภำพกิจกรรมเพื่อส่งข่ำว
ผลิตวีดิทัศน์ควำมรู้ฯ และโครงกำรฯ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์และประกอบ Presentation จัดเก็บภำพลงโปรแกรมกำร
จัดเก็บภำพให้เป็นหมวดหมู่เพื่อกำรสืบค้น กำรเก็บรักษำซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมกำรใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทต่ำงๆ เช่น เครื่องฉำยภำพยนต์ เครื่องฉำยภำพนิ่ง เครื่องเสียง ต่ำงๆ กล้องถ่ำยภำพนิ่ง กล้องวีดิทัศน์เพื่อ
ประกอบกำรประชุมสัมมนำ หรือฝึกอบรมต่ำงๆ ทั้งในและนอกสถำนที่ เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำนิเทศศำสตร์ วิทยุโทรทัศน์ ภำพยนต์ภำพนิ่ง ศึกษำศำสตร์ สำขำ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ หรือสำขำอื่นที่เกี่ย วข้อง คือ ด้ำน IT หรือ Internet หรือ วิทยำศำสตร์ สำขำ เทคโนโลยีมีเดีย
Multimedia
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้กล้องถ่ำยภำพนิ่ง และกล้องวีดีโอในกำรปฏิบัติงำนถ่ำยภำพทำข่ำวได้
และสำมำรถใช้โปรแกรมตัดต่อได้เป็นอย่ำงดี

-75. มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนโสตทัศนูปกรณ์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. มี ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนวั ต กรรมทำงเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นำและน ำไปปรั บ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้คล่อง
รวมทั้งโปรแรมกำรผลิตสื่อได้ เช่น Photoshop, Illustrator, Page Maker เป็นต้น จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
8. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก หำเครือข่ำยที่
เป็นประโยชน์ต่องำนขององค์กร
9. มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10. อุทิศเวลำในกำรทำงำนได้เต็มที่ มีควำมกระตือรือร้น และชอบทำงำนเป็นทีม
11. สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดได้
12. ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนวันหยุดและเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้
13. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
13. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายใน สานักงาน
การคลัง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน จัดทำคู่มือควบคุมภำยใน จัดทำแบบ
ประเมินกำรควบคุมภำยใน ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
4) มีควำมรู้สำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และ Internet ได้ดี
5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม ดังนี้
- มีประสบกำรณ์และควำมรู้เกี่ยวกับงำนบัญชี งำนตรวจสอบ
- มีควำมรู้ในกำรเขียนจดหมำย บันทึกข้อควำม หนังสือรำชกำร
6) สำมำรถทำงำนเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีในกำรติดต่อประสำนงำน
7) หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย กำหนดวงเงิน
ค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
8) ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
14. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่สถำนเสำวภำผลิตขึ้นเป็นเงินเชื่อ ทำกำรบรรจุ หีบ
ห่อ และจัดส่ง กำรตั้งเบิกยำ วัคซีน ที่สถำนเสำวภำจัดซื้อเพื่อจำหน่ำยแก่ผู้รับบริกำรและให้ฝ่ำยต่ำงๆ เบิกใช้ งำน
บริกำรจำหน่ำยวัคซีน เซรุ่มกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้กับโรงพยำบำล หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งรำชกำร เอกชน และงำนอยู่
เวรขำยตั๋วสวนงูในวันหยุดรำชกำร และวันนักขัตฤกษ์

-8คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒกิ ำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงกำรเงิน กำรบัญชี
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ ได้ดี
5. มีประสบกำรณ์ในงำนพัสดุ หรืองำนด้ำนคลังสินค้ำ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย กำหนดวงเงิน
ค้ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
7. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
15. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำล ระบบโทรศัพท์
ระบบอินเตอร์เน็ต สำย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ระบบกล้อง
วงจรปิด ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำของสำนักงำนและทำงห้องปฏิบัติกำร
ซ่อมอำคำร อยู่เวรเฝ้ำระวังงำนระบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรฯ และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสำขำวิชำ
ช่ำงไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. หำกมีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียง ที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวกจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ เนื่องจำกไม่มีที่พักให้
5. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
16. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่ งชาติ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนระบบต่ำงๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำล ระบบโทรศัพท์
ระบบอินเตอร์เน็ต สำย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ ระบบกล้อง
วงจรปิด ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้ำของสำนักงำน และ
ทำงห้องปฏิบัติกำร ซ่อมอำคำร อยู่เวรเฝ้ำระวังงำนระบบต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร และงำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 40 ปี
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. มี ภู มิ ล ำเนำอยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ ต นเองสั ง กั ด หรื อ ใกล้ เ คี ย ง ที่ ส ำมำรถเดิ น ทำงไปกลั บ ได้ ส ะดวก
เนื่องจำกไม่มีที่พักให้

-917. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สานักงานบริหารระบบกายภาพ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสำรวจ เขียนแบบ ประมำณกำรติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซม
ดูแลบำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ เบิกจ่ำย จัดเก็บรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ไฟฟ้ำ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง ช่ำงอิเล็กทรอนิคส์ ช่ำงเครื่องเย็นและปรับอำกำศ
4. มีควำมรู้ในงำนช่ำงไฟฟ้ำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
6. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแบบทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและด้ำนวิศวกรรม
8. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม AUTOCAD ในกำรเขียนแบบ
9. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนอำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภค
10. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่ำงดี
11. สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้
12. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
18. นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจ ซ่อมแซม ติดตั้ง ดัดแปลงแก้ไขและทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับ
ไฟฟ้ำ คำนวณประมำณรำคำในกำรซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้ำ จัดเก็บรักษำเบิกจ่ำย เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรตรวจสอบ ให้คำแนะนำ บำรุงรักษำเกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำด้ำนต่ำงๆ และปฏิบัติงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิคส์ โทรคมนำคม
4. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนไฟฟ้ำ งำนประปำ หรืองำนก่อสร้ำง จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ
5. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
6. สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้
7. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ

-1019. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สานักงานบริหารระบบกายภาพ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงำนช่ำงโยธำตำมที่ได้รั บ มอบหมำย เช่น กำรช่ว ยออกแบบ กำรควบคุม กำรก่อสร้ำง และ
บำรุงรักษำด้ำนโยธำ กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำงโยธำ กำรให้คำปรึกษำแนะนำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนโยธำ
ตลอดจนปฏิบั ติงำนส ำรวจต่ำงๆ เกี่ย วกับ งำนช่ำงโยธำ เช่น กำรประปำ ท่อระบำยน้ำ ซ่อมสร้ำงวัส ดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำช่ำงโยธำ สำขำเทคนิค
สถำปัตยกรรม ช่ำงสำรวจหรือสำขำก่อสร้ำง
4. มีควำมรู้ในช่ำงโยธำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
6. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแบบทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและด้ำนวิศวกรรม
8. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม AUTOCAD ในกำรเขียนแบบ
9. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนอำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภค
10. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่ำงดี
11. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
20. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สานักงานบริหารระบบกายภาพ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงำนช่ำงโยธำตำมที่ได้รั บ มอบหมำย เช่น กำรช่ว ยออกแบบ กำรควบคุม กำรก่อสร้ำง และ
บำรุงรักษำด้ำนโยธำ กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำงโยธำ กำรให้คำปรึกษำแนะนำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนโยธำ
ตลอดจนปฏิบั ติงำนส ำรวจต่ำงๆเกี่ย วกับ งำนช่ำงโยธำ เช่น กำรประปำ ท่อระบำยน้ำ ซ่อมสร้ำงวัส ดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
คุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำช่ำงโยธำ สำขำเทคนิคสถำปัตยกรรม
ช่ำงสำรวจหรือสำขำก่อสร้ำง
4. มีควำมรู้ในช่ำงโยธำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
6. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแบบทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและด้ำนวิศวกรรม
8. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม AUTOCAD ในกำรเขียนแบบ

-119. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนอำคำรสถำนที่และระบบสำธำรณูปโภค
10. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่ำงดี
11. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
21. นายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบารุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ ซ่อมบำรุงรักษำงำนสำธำรณูปโภค เช่น งำนระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ งำนระบบ
สุขำภิบำล ระบบโทรศัพท์ งำนอำคำรสถำนที่ ดูแลและซ่อมกำรบำรุงเครื่องปรับอำกำศ ดูแลและเก็บรักษำซ่อมแซม
เครื่ องมือ เครื่ องใช้อุป กรณ์ช่ำงต่ำงๆ ดู และและซ่อมบำรุงรักษำลิฟต์ ควบคุมและทดสอบคุณภำพเครื่องปั๊มน้ำ
ดับเพลิง ดูแลกำรทำงำนช่ำงจำกภำยนอกที่มำซ่อมแซมงำนต่ำงๆ ตำมสัญญำ บันทึกข้อมูลใน Computer ได้ และ
งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชำย อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำโยธำ สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำวิชำ
ไฟฟ้ำ สำขำวิชำเทคโนโลยีโทรคมนำคม สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
4. ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำให้มำสมัครสอบ
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
วุฒิการศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี (4 ปี)
ปริญญาตรี (5 ปี)
ปริญญาตรี (6 ปี)
ปริญญาโท
หัวหน้าฝ่าย

อัตราเงินเดือน
ขั้น (บาท)
9,410
11,520
15,060
16,050
17,570
17,570
28,560

ค่าครองชีพ
ชั่วคราวเพิ่ม
2,000
1,765
-

รวมเดือนละ (บาท)
11,410
13,285
15,060
16,050
17,570
17,570
28,560

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ
2. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
2.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์”
2.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตาแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/
กลุ่มงาน/หน่วยงานและสานักงาน รวมทั้งชื่อตัว - นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่
มีเครื่องหมาย *
2.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4

-123. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 150 บาท
วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
3. เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
3.1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ http://jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่
“ค้นหาใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
3.2) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 หำกพ้นกำหนดตำม
วันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สาหรับตาแหน่งลาดับที่ 1-3 , 4 , 6 , 7 และ 8 ให้นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว ลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครงาน” ภำยในวันที่ 8 พฤษภำคม 2561
เงื่อนไขในการสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
2) ผู้สมัครต้องรับรองสำเนำถูกต้องเอกสำรทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
4) ผู้ ส มั ครจะต้ องรั บ ผิ ดชอบในกำรตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ ำ เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตาแหน่งดังกล่าว
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบจำกผู้สมัครสอบที่ได้รับชำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรชำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวั น ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ ปิ ด ประกำศชั้ น ล่ ำ ง อำคำรเฉลิ ม บู ร ณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 9-21

-132. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่งงำนที่สมัคร
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 5 และ 9-21
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 9-21
4. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
หมำยเหตุ สอบเฉพำะตำแหน่ง ลำดับที่ 1-21
ทั้งนี้ ตำแหน่งลำดับที่ 9-21 สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และ/หรือสอบภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์ก่อน
เมื่อผู้สมัครสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำ
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
ตำแหน่งลำดับที่ 5 จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน เมื่อผู้สมัคร
สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์) ต่อไป
สำหรับผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 1-4 และ 6-8 สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่ต้องสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง และภำคปฏิบัติกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบแข่งขัน (เฉพำะตำแหน่งลำดับที่ 5 และ 9-21)
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2. สำเนำประกำศนียบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้
มีอำนำจอนุมัติ ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล) ในหลักฐำนกำรสมัคร
ไม่ตรงกัน) สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สำเนำใบขับขี่ เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
7. เอกสำรกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 9-13 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำร
สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก

-142. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 5 จะต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
(ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้
คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
3. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 1-4 และ 6-8 จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะ
ไม่นำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
4. ผู้สมัครตำแหน่งลำดับที่ 14-21 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ
เพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับคะแนนรวม
จำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้นบั ญชีผู้ สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบ
แข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร
ประกำศ ณ วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

