ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชัว่ คราวสภากาชาดไทย
--------------------------------------------ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบรายการสินค้าที่จัดส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิต ฯลฯ ที่จะจ่ายและจัดส่ง
ออกจากฝ่ายฯ ให้มีความถูกต้องตรงตามเอกสารใบพิมพ์สรุปการจ่ายทุกชนิด และจํานวนสินค้า และชื่อผู้รับสินค้า
2. เก็บรักษาคุณภาพสินค้าที่เตรียมจัดส่ง และรอการจัดส่งให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
3. ควบคุมการหีบห่อบรรจุสินค้าที่จัดส่งลงในกล่องภาชนะเพื่อเตรียมจัดส่ง โดยปฏิบัติตามรูปแบบวิธีหีบ
ห่อที่กําหนดไว้
4. เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ได้แก่ ชนิดและจํานวนสินค้า
ที่จัดส่งในแต่ละวัน ผู้รับสินค้า เส้นทางการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง สภาพความเรียบร้อยที่จัดส่งไปถึงผู้รับสินค้า
ความเสียหายของสินค้าที่ผู้รับสินค้าแจ้งกลับ เพื่อประเมิน ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้า
5. ติดตาม เฝ้าระวังในกระบวนการจัดส่งให้รักษาคุณภาพของสินค้าอย่างถูกต้องตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิ
ในการจัดส่ง ความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง ความถูกต้องของผู้รับสินค้าปลายทางที่จัดส่ง รวมถึงความสะดวกและ
รวดเร็วในการจัดส่ง
6. เก็บรวบรวมเอกสารใบเบิก-จ่ายส่วนประกอบโลหิตที่จัดส่ง ใบแจ้งการจัดส่งเพื่อเป็นหลักฐานอย่างเป็น
ระบบ
7. รวบรวมข้อมูลการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง (Outsource) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ก่อนชําระค่าใช้จ่ายเป็นราย 15 วัน
8. ทํ า รายงานค่ า ใช้ จ่า ยในการจั ดส่ง สิน ค้ า ถึ งฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อใช้ ใ นการเบิ ก เงิ น และส่ งคื น
ค่าใช้จ่ายประจําวัน
9. ทํารายงานใช้พาหนะรถขนส่งสินค้าประจําวัน เช่น เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา เพื่อประกอบการ
พิจารณาต้นทุนในการขนส่ง
10. รับข้อเสนอแนะ ปัญหา คําร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้น และจัดทําเป็นรายงาน
เสนอหัวหน้างานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ
11. ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี การจัดการ Logistics
3. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสารดี
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดราชการได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการ Logistics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ วัน/เวลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 ต่อ 1813, 1818 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. หลักฐานทีต่ ้องนํามายืน่ ในวันสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน
1 รูป
2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัคร หรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน
1 ฉบับ
2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) เฉพาะบางตําแหน่ง จํานวน 1 ฉบับ
2.7 สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 / สด.43 เท่านั้น)
2.8 สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
2.9 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน
เงิน 100 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จํานวนเงิน 150 บาท
3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือ
หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

3.2 ผู้ส มั ครสอบจะต้ องเป็ นผู้ ที่ สําเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรั บสมั ครสอบ ทั้งนี้สําหรับวุ ฒิ
การศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิสอบ และกําหนดวัน / เวลา และสถานที่สอบ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน / เวลา และสถานที่สอบ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทาง www.blooddonationthai.com (หัวข้อประกาศ)
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน (ถ้ามี)
5.2 สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
6. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสภากาชาดไทย
- ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเฉพาะตัวในระหว่างที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

