ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
-----------------------------------ด้วยกรมสุขภำพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภททั่วไป
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนัก งำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรสรรหำและ เลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่
11 กันยำยน 2552 เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำน และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดทำกรอบ
อัตรำกำลังพนั กงำนรำชกำร (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยำยน 2555 เรื่อง ค่ำตอบแทนของ
พนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนั กงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547 ระเบียบส ำนั กนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนั กงำนรำชกำร
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 เกี่ยวกับกำรกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ ที่จะได้รับ
กำรจั ด จ้ ำงเป็ น พนั ก งำนรำชกำร และค ำสั่ งกรมสุ ข ภำพจิ ต ที่ 804/2556 ลงวันที่ 11 ตุล ำคม 2556
เรื่อง มอบอำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนอธิ บดีกรมสุขภำพจิต ในกำรสรรหำ เลือกสรรและลงนำม
ในสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรให้ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง/สถำบัน/โรงพยำบำล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภำพจิต
เป็นผู้ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรและลงนำมในสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตาแหน่ง
กลุ่มงาน
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
จานวน
ค่าตอบแทน

นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
๖๑ สุขุมวิท ซอย ๑๙ ตาบลปากน้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
๑ ตาแหน่ง
๑๙,๕๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงำนทำงด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจ ทดสอบ
วิเครำะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มำจำกร่ำงกำยมนุษย์ โดยใช้วิธีทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงห้องปฏิบัติกำร
ที่ครอบคลุมด้ำน เคมีคลินิก จุลทรรศนศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก โลหิตวิทยำ คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก
พิ ษ วิ ท ยำคลิ นิ ก ฯลฯ เพื่ อ น ำผลมำใช้ ในกำรวิ นิ จ ฉั ย ค้ น หำสำเหตุ วิ เครำะห์ ค วำมรุ น แรงและติ ด ตำม
กำรรั กษำโรค กำรประเมิ น ภำวะสุ ข ภำพกำรป้ อ งกั น โรค กำรส่ งเสริม สุ ข ภำพรวมถึ งกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพ
กำรกำหนดคุณลักษณะ และกำรควบคุมกำรใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยำต่ำง ๆ ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์
กำรให้คำปรึกษำแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเทคนิคกำรแพทย์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงำนตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรขั้นพื้นฐำน ควบคุมระบบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลำ
(๒) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนเพื่อ
ประกอบกำรวำงแผนหรือจัดทำรำยงำนทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำงำนเทคนิคกำรแพทย์ และสำธำรณสุข
(๓) ติดตำมประเมินผลและสรุปกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย ด้ำนเทคนิคกำรแพทย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงำนโครงกำรที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนเทคนิคกำรแพทย์และสำธำรณสุข
๒) ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำน
หรือโครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้
เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมทีก่ ำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔) ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ ควำมรู้ เกี่ยวกับ งำนกำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรผู้ใช้บริกำร ผู้ป่ วย
ญำติ และประชำชนทั่วไปเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
(๒) สอน แนะนำ กำรปฏิบัติงำน แก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและนักศึกษำ เพื่อให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทำงห้องปฏิบัติกำรและแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) ให้บริกำรข้อมูล แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบเพื่อให้ได้
ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตำมระเบี ยบส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำด้ ว ยพนั กงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำงถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง
ตำมผลงำน

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชำติไทย
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4) ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ำยทุ พ พลภำพจนไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ได้ ไร้ ค วำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมื อง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
6) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุ ดให้ จำคุกเพรำะกระท ำ
ควำมผิ ด ทำงอำญำ เว้ น แต่ เป็ น โทษส ำหรั บ ควำมผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท ำโดยประมำทหรื อ ควำมผิ ด ลหุ โ ทษ
หรือเป็นผู้พ้นโทษมำแล้วเกินห้ำปี
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
8) ไม่ เป็ น ข้ ำ รำชกำรหรื อ ลู ก จ้ ำ งของส่ ว นรำชกำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีในสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สำขำเทคนิคกำรแพทย์ หรือได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกับวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ของสภำเทคนิคกำรแพทย์
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิ ดรับสมั ครตั้ งแต่ วันที่ ๔ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ ผู้ ประสงค์จะสมัครสำมำรถขอ
และยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองได้ ที่ กลุ่ มงานทรัพยากรบุ คคล กลุ่ มภารกิ จอ านวยการ ชั้น ๒ อาคารผู้ ป่ วยนอก
และอานวยการ โรงพยาบาลยุ วประสาทไวทโยปถั มภ์ ในวันและเวลำรำชกำร หรือดาวน์ โหลดใบสมั ครตาม
QR Code แนบท้ายประกาศ โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินกำรรวบรวมเอกสำรดังต่อไปนี้
๑) ใบสมัคร
๒) เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร (ตำมข้อ ๓.๒)
๓) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (ตำมข้อ ๓.๔)
ส่ งไปยั งกลุ่ มงานทรัพยากรบุ คคล โรงพยาบาลยุ วประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ ๖๑
ซอยเทศบาล ๑๙ ตาบลปากน้ า อาเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็ บมุมซองว่า “ใบสมั คร”
โดยจะถื อวันที่ ไปรษณี ย์ต้ นทางประทั บตราภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และใบสมั ครที่ ส่งหลังวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รู ป ถ่ ำ ยหน้ ำ ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตำด ำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ ว
โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2) ส าเนาปริญ ญาบัต ร (หรือ ใบประกาศนีย บัต ร) และระเบียนผลการเรียนที่
แสดงว่า เป็น ผู ้ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงกับ ต าแหน่ง ที ่ส มัค ร หรือหนั งสื อรับรองฉบั บ สภามหาวิทยาลั ยอนุ มั ติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถน ำหลั ก ฐำนกำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ วมำยื่ น พร้ อ มใบสมั ค รได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
วุฒิกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4) ใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กาหนด
5) ส ำเนำหลั ก ฐำนอื่ น ๆ เช่ น ใบส ำคั ญ กำรสมรส (เฉพำะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ -นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน สด.๙
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
3.4 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อัตราละ ๑๐๐ บาท
กรณี ส่งใบสมัค รทางไปรษณี ย์ ให้ชาระค่าธรรมเนียมผ่านบัญ ชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสมุทรปราการ เลขที่ บัญ ชี ๒๑๕-๑-๓๐๑๔๕-๑ ชื่อบัญ ชี ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดยแนบ
หลักฐานการชาระเงินมาพร้อมกับเอกสารการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
ทาง www.ycap.go.th หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ กำรประเมิ น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
และด้วยวิธีกำรประเมิน ตำมรำยละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตาแหน่ง
-ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินครั้งที่ 2
-ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งจาก
ประวัติส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทางาน ,
ทัศนคติ , ความสาเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน
ประเมินแบบทดสอบ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๒๐๐

กรมสุขภำพจิต จะดำเนินกำรประเมินครั้งที่ 1 และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่ำว
จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินในครั้งที่ 2 โดยกำรสอบสัมภำษณ์ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้ทดสอบทางจิตวิทยา
6.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
6.3 การจัดจ้าง จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยนาคะแนนจากการประเมินฯ
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลาดับในการรับสมัครฯ เป็นสาคัญเพื่อ
กาหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ
ที่กาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารั บการเลือกสรร
ก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และทาง www.ycap.go.th หัวข้อ ข่าว (ประกาศรับสมัครงาน)

โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสรรหำและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและถูกเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ จะต้องยินยอมให้
ตรวจสอบประวัติ ฯ จากทางสานักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่ อตรวจสอบยืนยันตั วตน โดยมีค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมสุขภำพจิต กำหนด
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมสุขภำพจิต

แบบฟอร์มใบสมัคร

