ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำง ๆ ของสภำกำชำดไทย
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม โรคต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม
(1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี สำหรับชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจำกำรมำแล้ว
หรือทหำรกองหนุน
(2) มีควำมเลื่อมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญ
ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(3) เป็นผู้มสี ุขภำพแข็งแรง
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่กำหนด
(2) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
(3) ไม่เป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
(4) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำย
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(6) ไม่เคยเป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกสภำกำชำดไทย
หรือหน่วยงำนอื่น
(ค) โรคต้องห้าม
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฎอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตรำย
(3) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยำเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุรำเรื้อรัง
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด
แนบท้ำยประกำศนี้
3. การรับสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1 กำหนดกำรรับสมัครและขั้นตอนกำรสมัคร
ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

-21) เข้ำเว็บไซต์ของสภำกำชำดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ “ร่วมงำนกับเรำ”
หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th
2) สมัครงำน >ใบสมัครออนไลน์ >ตำแหน่งที่สมัคร >ฝ่ำย >กลุ่มงำน/หน่วยงำน >สำนักงำน
>สถำนะของผู้สมัคร
3) กรอกข้อควำมในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด
4) พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
5) นำแบบฟอร์มไปชาระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่ำธรรมเนียมสอบ
- ต่ำกว่ำปริญญำตรี
จำนวน 100 บำท
- ปริญญำตรีขึ้นไป
จำนวน 150 บำท
2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำอินเตอร์เน็ต
จำนวน 30 บำท
ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อชาระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.3 ผู้สมัครที่ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ และเมื่อสภำกำชำดไทย
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแล้ว จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียม ในกำรสมัครสอบ
ซึ่งสำมำรถตรวจสอบ พิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1 ในกำรสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่ำนอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลได้
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผูม้ ีคุณวุฒติ รงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมรำยละเอียด
แนบท้ำยประกำศนี้
โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมควำมจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผูส้ มัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรเอกสำรตำมคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ สภำกำชำดไทยจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
4.5 กำรสมัครสอบออนไลน์ทำงอินเตอร์เน็ต ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูล ดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิ ดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำน
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ ก วั น เวลำ สถำนที่ ท ำกำรคั ด เลื อ ก และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
กำรคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่ บอร์ดประกำศรับสมัครงำน
ชั้นล่ำง อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ สภำกำชำดไทย หรือทำงเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกำศรำยชื่อ
ผู้สมัครสอบ”
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6. วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
6.1 การสอบข้อเขียน แยกเป็น 2 หมวด
1. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน) เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
- ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปเหตุผล โดยกำรให้สรุปควำม
หรือให้จับประเด็นในข้อควำมหรือเรื่องรำว หรือให้จับประเด็นในข้อควำมหรือเรื่องรำว หรือให้วิเครำะห์เหตุกำรณ์ หรือสรุป
เหตุผลทำงกำรเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หำแนวโน้มหรือเปลีย่ นแปลงที่น่ำจะเป็นไปตำมข้อมูลหรือสมมติฐำน หรือให้
ศึกษำวิเครำะห์และสรุปผลโดยกำรอย่ำงอื่น ซึ่งเหมำะสมแก่กำรทดสอบควำมสำมรถดังกล่ำว
2. หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน 100 คะแนน) 1.45 ชั่วโมง
- ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรูส้ ำมำรถ
เฉพำะตำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องมีคุณสมบัติตำมตรงประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
- วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรูส้ ำมำรถ
เฉพำะตำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องมีคุณสมบัติตำมตรงประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
6.2 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการทดสอบตามที่สภากาชาดไทยกาหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งโดยประเมินจำกประวัติส่วนตัว
ประวั ติ ก ำรศึ ก ษำ และประวั ติ ก ำรท ำงำนของผู้เ ข้ ำ สอบและกำรสัม ภำษณ์ เพื่ อ พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมในด้ำ นต่ำง ๆ
เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ เชำวน์ปัญญำและบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น
7. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือใบอนุญำตขับรถ
หรือหนังสือเดินทำง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ำย และเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอำยุ
ไปในวั น สอบ หำกไม่ มี บั ตรใดบัต รหนึ่งดั ง กล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำ สอบกรรมกำรหรือ เจ้ำ หน้ ำ ที่ คุม สอบจะไม่อนุญำต
ให้เข้ำสอบ
8. การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องแต่งกำยสุภำพ ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบ ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้ำไม่มีสำย
รัดส้น เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด
9. วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
ดาเนินการสอบข้อเขียน : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

-410. เกณฑ์การตัดสินใจ
ผู้ใดรับคัดเลือกต้องเป็นผูส้ อบได้คะแนนสอบสัมภำษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
โดยเรียงตำมคะแนนสูงสุดตำมลำดับ
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับ
คะแนนรวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ จะขึน้ บัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนดและประสบกำรณ์ที่ต้องกำร
13. สวัสดิการที่จะได้รับ
1. อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ
2. สวัสดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว
3. เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย
6. สมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สภำกำชำดไทย
7. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประกำศ ณ วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2562
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย)
ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5

2

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

3

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

4

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

5

นายช่างโยธา 1-4

6

นายช่างไฟฟ้า 1-4

7

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4

หน่วยงาน
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำนเสำวภำ

งำนบัญชีสำนักงำนและเหล่ำกำชำด
ฝ่ำยบัญชี
สำนักงำนกำรคลัง
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ศูนย์ดวงตำ
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และจัดหำผู้บริจำคโลหิต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
กลุ่มงำนบำรุงรักษำเครื่องจักรกล
สถำนเสำวภำ
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จ.ภูเก็ต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
กลุ่มงำนแบ่งบรรจุวัคซีน ฝ่ำยผลิตวัคซีน
สถำนเสำวภำ

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
ป.โท อำยุไม่เกิน 35 ปี
ป.เอก อำยุไม่เกิน 40 ปี

จานวน
(อัตรา)
1

ปริญญำโทหรือปริญญำเอก ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต ด้ำนชีวเคมี
จุลชีววิทยำ อณูชีววิทยำ
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท สำขำกำรบัญชี
หรือบริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี)

ช/ญ

ช/ญ

อำยุ 25 ปีขึ้นไป

1

ปริญญำตรีทำงกำรเงิน กำรบัญชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ ที่มีการศึกษา
วิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ปริญญำตรีทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

2

ปวส.สำขำวิชำช่ำงโยธำ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปวส.สำขำวิชำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำกำลัง อิเล็กทรอนิกส์

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ

ช

อำยุไม่เกิน 30 ปี

1

