ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง
ให้บริการ ๑๓๓๐ Contact Center เฉพาะกิจ COVID-๑๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างให้ปฏิบัติงาน
ให้บริการ ๑๓๓๐ Contact Center เฉพาะกิจ COVID-๑๙ สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๘
วรรคสองแห่งระเบียบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างและการบริหารพนักงาน พ.ศ.
๒๕๖๔ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
๑. งานที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างให้ปฏิบัติงานให้บริการ ๑๓๓๐
Contact Center เฉพาะกิจ COVID-๑๙ ตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๒.๑ บุคคลภายนอกที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานโครงการของสำนักงาน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ้างและการ
บริหารพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน รวมทั้ง
เหมาะสมกับงานเฉพาะนั้น ๆ
๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีปฏิบัติงานแบบ Part Time ในกะ
ที่อยู่นอกเวลาราชการ
๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้
ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รั บ สมั ค รตั้ งแต่ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๕ หรื อ ตามช่ ว งเวลาที่
สำนักงานประกาศกำหนด

๒

โดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๒ ที่ประสงคจะสมัครใหสำนักงาน
พิจารณาจางใหกรอกใบสมัครตาม Link
https://forms.gle/3sNB2QJMuC5FdMvP8 หรือ QR CODE

๔. เงื่อนไขในการรับสมัครการพิจารณาจางและขอสงวนสิทธิ์
๔.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตรงตามประกาศนี้ และผูสมัครตองรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ รับรองความถูกตองและเปนจริงวาตนเองมีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามเอกสารแนบทายประกาศ และ
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครอยางครบถวนและตามความจริง
๔.๒ กรณีที่ตรวจพบภายหลังวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก หรือมีคุณสมบัติ ไมถูกตองครบถวน หรือพบวา ไดแสดงขอความใดเปนเท็จในสาระสำคัญ จะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติการสมัครตั้งแตตน และไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้นจากสำนักงาน หากไดรับคัดเลือกและทำสัญญาจาง
เปนพนักงานแลว ภายหลังตรวจสอบพบวามีขอความใดเปนเท็จ หรือไมตรงกับความเปนจริง สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติจะยกเลิกสัญญา โดยผูสมัครหรือพนักงานไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชย คาเสียหาย ใด ๆ ทั้งสิ้นจากสำนักงาน
๕. วิธีการคัดเลือก
๕.๑ สำนักงานอาจกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกผูสมัคร โดยการจัดอบรมและดำเนิ น การ
ทดสอบหลังการอบรม หรือทดสอบความรูเฉพาะตำแหนง ทั้งนี้ ให อยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา
๕.๒ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบุคคลที่
มีคุณสมบัติ ความรู และประสบการณเหมาะสม การพิจารณาตัดสินคัดเลือกใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตนสังกัด
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และถือเปนที่สิ้นสุด
๕.๓ สำนักงานจะติดตอแจงกำหนดการ นัดหมาย ผูที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือกไมมาแสดงตนหรือไมดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์
๖. การตกลงวันเริ่มงานและสัญญาจาง
สำนั ก จะงานจะติ ด ต อ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเป น พนั ก งานโครงการตามสั ญ ญาจ า ง
เพื่อตกลงวันเริ่มงาน และนัดหมายลงนามในสัญญาจางตามแบบและระยะเวลาจางที่สำนักงานกำหนด โ ดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หากไมผานการประเมิน สำนักงานบอกเลิกสัญญาจางกอน
สิ้นสุดสัญญาได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

(นายจเด็จ ธรรมธัชอารี)
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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