ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง ผูชวยนักกายภาพบําบัด ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางเงินรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง ผูชวยนักกายภาพบําบัด จํานวน ๑ อัตรา คาจางวันละ ๓๒๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ

๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเปนเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.๖ (สามารถอานเขียนภาษาอังกฤษได)
๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหน'ง ผูช'วยนักกายภาพบําบัด ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐
น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดย
การ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไข...

-๓๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๓
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางเงินรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน ๒ อัตรา คาจางวันละ ๓๒๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ

๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.๖ (สามารถอานเขียนภาษาอังกฤษได)
๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหน'ง พนักงานช'วยเหลือคนไข ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐
น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดย
การ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไข...

-๓๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานฝUายทันตกรรม)
ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๓
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางเงินรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานฝUายทันตกรรม) จํานวน ๑ อัตรา คาจางวันละ ๓๒๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ

๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.๖
๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหน'ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานฝ=ายทันตกรรม) ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐
น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดย
การ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไข...

-๓๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง เจาพนักงานวิทยาศาสตร,การแพทย,
ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางเงินรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง เจาพนักงานวิทยาศาสตร,การแพทย, จํานวน ๑ อัตรา คาจางวันละ ๕๕๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร,การแพทย,
๒.๓ หาก...

-๒๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหน'ง เจาพนักงานวิทยาศาสตร?การแพทย? ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข
วิเคราะห, ทดสอบหาสารตาง ๆ เพาะเลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไวของเชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของเนื้อเยื่อ หรือ
เซลล, ซึ่งเปนสาเหตุอาการแหงโรคหรือปCญหา สาธารณสุข ชวยหรือรวมมือกับแพทย, หรือนักวิทยาศาสตร,การแพทย,หรือ
เจาหนาที่อื่น ปฏิบัติงานวิเคราะห, วิจัยตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร,การแพทย, และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐ น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไข...

-๓๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดย
การ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง พนักงานบริการ(ผูพิทักษ,ฯ) ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๓
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง พนักงานบริการ (ทําหนาที่พิทักษ,ความสะอาด) จํานวน ๓ อัตรา คาจางวันละ ๓๒๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ

๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดรับวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวา ประถมศึกษาป$ที่ ๖
๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐
น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือกโดย
การ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไข...

-๓๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

ประกาศโรงพยาบาลสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน ตําแหนง เภสัชกร ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๓
………………………………………………
ดวยโรงพยาบาลสังคม มีความประสงค,จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางรายวัน
โรงพยาบาลสังคม ตําแหนง เภสัชกร จํานวน ๑ อัตรา คาจางวันละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กรณีเปนเพศชายตองผานการเปนทหารแลว
๑.๓ อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, นับถึงวันรับสมัคร
๑.๔ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทย,ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน
๑.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๑.๗ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟCDนเฟEอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรอง
การตรวจโรคของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๘ ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๙ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๐ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๑ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑.๑๒ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๓ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๔ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๖ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขาราชการ

๒.คุณสมบัติ...

-๒๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน'ง
๒.๑ กรณีเพศชาย อายุ ๒๑ ป$ บริบูรณ, (นับถึงวันรับสมัคร)
๒.๒ ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีดานเภสัชศาสตรบัณฑิต
๒.๓ หากมีประสบการณ,ในการปฏิบัติงาน (มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบ) หรือผานการอบรม
โปรดยื่นเอกสารประกอบ
๓.วัน เวลา และสถานที่ วันสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่กลุมงานบริหารทั่วไป อาคารตึกอํานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม ตั้งแต
วันที่ ๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่งานการเจาหนาที่ กลุมงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลสังคม
๔.เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๒ ชุด
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด (พรอมทั้งตัวจริงมาแสดง)
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ แผน
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแทน จํานวน ๒ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย, จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
๔.๘ สําเนาหลักฐานการผานการคัดเลือกเกณฑทหารแลว (สด.๔๓ หรือ ใบที่แสดงวาผานการเกณฑทหาร
จํานวน ๒ ชุด)
๔.๙ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอม
ทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการใหเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลสังคมจะไมคืน
คาสมัครสอบ
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บอร,ดประกาศหนาหองเอ็กซเรย, ตึกอํานวยการโรงพยาบาลสังคม เวลา ๐๙.๐๐
น.
๖.กําหนดวัน เวลา การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น
๗. ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘.รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙.เงื่อนไขอื่น ๆ โรงพยาบาลสังคมขอสงวนสิทธิในวิธีการคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงานของผูไดรับการคัดเลือก
โดยการใหทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลา ๓ เดือน
๑๐.เงื่อนไข...

-๓๑๐.เงื่อนไขการจาง สัญญาจางจะสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แตอาจตอสัญญาจางเปนป$ ๆ ไปแตตองผานการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม

