ประกาศโรงพยาบาลบ้ านหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ)
ประเภทเงินบํารุง
………………………………………………….
ด้วยโรงพยาบาลบ้านหลวง จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (เงินนอกงบประมาณ)
จํานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ
เงื่อนไขการจ้าง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ ในสาขาวิชา
พณิ ชยการ
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่าํ กว่า 18 ปี ถึง 35 ปี บริ บูรณ์
1.3 มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นอําเภอบ้านหลวง
1.4 สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
1.5 มีความประพฤติดี
1.6 ไม่มีความผิดปกติทางสายตาประเภทตาบอดสี
1.7 เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
1.8 ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบหรื อเป็ นโรคตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
1.9 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
1.10 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
1.11 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
1.12 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.13 ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ
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2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
2.1 ปฏิบตั ิงานชั้นต้นในการรับ ส่ ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ งหนังสื อเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เก็บและค้นหาหนังสื อ กรอกแบบฟอร์ มและร่ างหนังสื อโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรี ยบร้อย
ของเอกสาร สิ่ งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้
กับแบบฟอร์ มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสื อเอกสาร และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสื อต่าง ๆ ที่ชาํ รุ ดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชาํ รุ ดเสี ยหาย เบิก
และเก็บรักษาวัสดุเครื่ องอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.3 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เงื่อนไขการจ้ าง
3.1 บรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ อัตราเงินเดือน ๆ ละ 6,738 บาท หากผ่านการทดลองปฏิบตั ิ
งานครบ 6 เดือนปรับเป็ นอัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,105 บาท
3.2 มีสวัสดิการประกันสังคม
3.3 ทําสัญญาปี ต่อปี และมีผคู ้ ้ าํ ประกันเป็ นข้าราชการระดับชํานาญการ ขึ้นไป
3.4 โรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานผูว้ า่ จ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ถา้ ผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขสัญญาจ้าง หรื อกระทําผิดระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานและทางราชการ
4. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านหลวง
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึ งวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริ หารงานทัว่ ไป (ชั้น 2)
โรงพยาบาลบ้านหลวง อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-761060 ต่อ 101, 102
5. เอกสารและหลักฐานทีต่ ้ องนํามายืน่ ในการสมัครสอบ
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 2 รู ป
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี )
3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน หรื อสู ติบตั ร อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
3.3 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
3.6 อื่น ๆ
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6. วิธีคัดเลือกและเกณฑ์ การตัดสิ น
โรงพยาบาลบ้านหลวง จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (เงินนอกงบประมาณ) ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านหลวง
7. การประกาศ วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
ที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล และผ่านทางเวปไซด์ www.banluanghospital.com
8. ประกาศขึน้ บัญชี ผ้ สู อบคัดเลือกได้
8.1 ประกาศรายชื่อผูข้ ้ ึนบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. โดยเรี ยงลําดับจาก
ผูส้ อบคัดเลือกได้จากคะแนนสู งสุ ด
8.2 สําหรับการขึ้นบัญชี จะขึ้นบัญชีไว้เป็ นเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ หากมีการสอบคัดเลือก
ในตําแหน่งดังกล่าวอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็ นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ผูส้ อบคัดเลือกได้จะได้รับการเรี ยกตัวบรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (เงินนอกงบประมาณ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามลําดับที่ในบัญชี ผสู ้ อบคัดเลื อกได้ โดยให้ผูท้ ี่สอบคัดเลื อกได้ลาํ ดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่ มปฏิ บตั ิ งานในวัน ที่
2 มกราคม 2555 ณ กลุ่ม งานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านหลวงอัตราจ้างเดื อนละ 6,738 บาท ไม่รวมเงินเพิ่มอื่น ๆ
สัญญาปี ต่อปี อนึ่ง หากผูส้ อบคัดเลือกได้ในลําดับที่ 1 ไม่สามารถมารายงานตัวในวันที่กาํ หนดถือว่าสละสิ ทธิ์ และทาง
โรงพยาบาลบ้านหลวงจะเรี ยกผูส้ อบคัดเลือกได้ในลําดับต่อไปมารายงานตัวปฏิบตั ิงานแทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(นางสาวกัลยาณี อัครชิ โนเรศ)
นายแพทย์ชาํ นาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง

ใบสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว
ในสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและนามสกุล (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................................
สัญชาติ..............................เชื้ อชาติ..............................................ศาสนา..................................................
เกิดวันที่...............เดือน............................พ.ศ................................ในอําเภอ.........................................
อายุ....................ปี .......................เดือน.........................วัน.............................
สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ ว..............................ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................
ตําบล........................อําเภอ.........................จังหวัด........................โทร.................................
6. มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา สาขาวิชาเอก
สถานศึกษา
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. มีความรู ้พิเศษอะไรบ้าง............................................................................................................................
8. ได้เคยทํางานในธุ รกิจเอกชนหรื อองค์การรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ........................................................
ลักษณะงาน..........................................ออกจากงานเพราะ..................................................................
9. ปั จจุบนั ทํางานอยูท่ ี่..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
10.ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่ง..........................................
สังกัด...........................................................................................................................................................
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 หรื อแม้จะขาดคุณสมบัติมาตรา 30 แต่ขา้ พเจ้า
ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 30 วรรค ท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติและ
ความรู ้ที่ตอ้ งการสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตามที่สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดไว้

(ลงชื่อ)...........................................ผูส้ มัคร
วันที่...........เดือน....................พ.ศ.............
หลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัครสอบคือ
1.รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดํา ขนาด 3*4 ซม.ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3 รู ป
2.สําเนาทะเบียนบ้าน สู ติบตั ร บัตรประจําตัวประชาชนหรื อใบกองเกินทหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
4.สําเนาประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาบัตร แสดงพื้นความรู ้ตามที่ใช้สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
5.อื่น ๆ (ถ้ามี)

